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 تقديم
الحمد هلل رب العالمين، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كالمرسلين، سيدنا محمد، كعلى 

 آلو كصحبو أجمعين.
 كبعد:

قد عرض علي األخ/ عبد اهلل عبد اهلل أحمد الحوثي، جهده في مجاؿ العلم كالمعرفة، كما ل
قدمو من عمل يشكر عليو، إسهامان منو في إثراء المكتبة اليمنية كاإلسبلمية، كالعلم كالمعرفة، 

 كإحياء التراث العربي كاإلسبلمي اليمني، كما قاـ بو من دراسة كتحقيق كتاب جليل إلماـ فاضل
من أشهر أئمة العلم كالزىد كالورع كالتقول باليمن، ممن كاف لو السابقة األكلى، كاليد الطولى 



في الكتابة في علم الناسخ كالمنسوخ في القرآف الكريم، كىو السيد األجل العبلمة عبد اهلل بن 
 الحسين بن القاسم، أخو اإلماـ الهادم، مؤسس المذىب الهادكم في اليمن، كأكؿ من قاـ

بمحاربة أىل البدع )القرامطة باليمن( كأقاـ دكلة اإلسبلـ على أسس التقول، كعلى منهاج آبائو 
 الخلفاء من أىل البيت، فجزاىم اهلل خيران، كرضي عنهم، كأرضاىم أجمعين.
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كلقد كجدت األخ / عبد اهلل عبد اهلل أحمد الحوثي، من الباحثين الطالبين للعلم كالمعرفة من 
ها، فهو في بحثو يوثق النصوص، كيرجع إلى المراجع كالمصادر العلمية، كقد قاـ بإخراج أصول

الكتاب المذكور على أكمل كجو، كاستوفى أصوؿ تحقيق المخطوطات، كقاـ بدراسة حياة 
المؤلف، كدراسة عصره كمكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو، كما قاـ بدراسة موسعة عن علم 

في القرآف الكريم، كأبرز أىمية ىذا الفن، كاىتماـ العلماء بو، كمن شارؾ في  الناسخ كالمنسوخ
، كىو بهذا الجهد  الكتابة في ىذا الفن من العلماء على مدار التاريخ اإلسبلمي حتى اليـو
يستحق المدح كالثناء، كجزاه اهلل خيران على ما قدـ من جهد كعمل إلخراج ىذا الكتاب 

–بين كتب العلماء في ىذا الفن، كمنزلة مؤلفو العظيم، كلقد أضاؼ العظيم، كبياف مكانتو 
إلى المكتبة اإلسبلمية كالتراث اإلسبلمي اليمني، شيئان يستحق الثناء، كمن خبلؿ قراءتي  -فعبلن 

لما قاـ بو، رأيتو باحثان قديران دؤكبان على تحصيل ما يهدؼ إليو، كتوثيقو كتأصيلو، مثبتان ذلك 
 المصادر كالمراجع العلمية.كموثقان لو من 

فزاده اهلل خيران كعلمان كمعرفة، كجعل عملو خالصان لوجهو الكريم، كإنو نعم المولى كنعم النصير، 
كصلى اهلل كسلم على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين، كالتابعين لهم بإحساف إلى يـو 

 الدين، كسلم تسليمان كثيران.
 كتبو:

 ىدؿد. حسن محمد مقبولي األ
 نائب رئيس جامعة صنعاء للدراسات العليا كالبحث العلمي
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 مقدمة التحقيق
الحمد هلل رب العالمين، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ الخلق سيدنا كموالنا محمد بن عبداهلل، 



كعلى آلو قرناء السنة كالكتاب، كعلى صحابتو الراشدين، كالتابعين لهم بإحساف إلى يـو 
 الدين.
 كبعد:

فهذا كتاب الناسخ كالمنسوخ من القرآف العظيم، تأليف اإلماـ أبي محمد كأبي الحسين: عبد 
اهلل بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليهم أجمعين ينشر للمرة األكلى بعد تحقيقو 
 ليو.كالتعليق ع

لقد كانت البدايات األكلى لبلىتماـ بالمخطوطة منذ فترة، كذلك بعد أف تم لي نسخها كضمها 
إلى مكتبتي المتواضعة، كتبين لي في حينها أف المؤلف رحمو اهلل تعالى اتبع منهجية كطريقة 
 جديدة في تأليفو لمصنفو ىذا؛ إذ المعلـو أف العلماء في تأليفهم، كتطرقهم لموضوع النسخ

يتبعوف منهجية سرد تلك اآليات على حسب ترتيب السور القرآنية، كالمؤلف اتبع سرد تلك 
اآليات مرتبان إياىا ترتيب مسائل الفقو، مما رغبني بتحقيق الكتاب، فبدأت بالبحث عن نسخ 

 أخرل للمخطوطة، كتم لي الحصوؿ على نسختين منها:
 األكلى: من مكتبة دار المخطوطات. صنعاء.

 ة: من مكتبة األكقاؼ. صنعاء.الثاني
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 عملي في التحقيق
 كبدأت بالعمل على التحقيق متبعان الخطوات التالية.

 . التثبت من صحة عنواف الكتاب كنسبتو إلى مؤلفو.1
 . ترجمة المؤلف ترجمة كافية من خبلؿ ما تيسر من المصادر.2
 . تخريج اآليات القرآنية الشريفة.3
 كاآلثار النبوية الشريفة. . تخريج األحاديث4
. مقابلة النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، كتوضيح أىم الفوارؽ بينهن في الهامش، مع 5

 ضبط اللفظ األصح في المتن، كطبقان للقواعد المتبعة في مثل ذلك.
 -. إدخاؿ بعض األلفاظ التي ال يستقيم المعنى بدكنها، كلم يرد في النسخ الثبلث أم تنويو 6

أك تصحيح مع اإلشارة إلى ذلك، أك كضع اللفظ بين  -سواءن في الحاشية أك بين السطور 
 حاصرتين ىكذا: ] [ .



 . تقسيم النص ككضع عبلمات الترقيم المتعارؼ عليها.7
 . تفسير كتوضيح بعض األلفاظ اللغوية.8
 كاف.. ترجمة األعبلـ الذين كردت أسمائهم في الكتاب من ركاة كغيرىم بحسب اإلم9

 . التعريف باألماكن كالبلداف التي تحتاج إلى تعريف.10
 . كضع عناكين خاصة لمواضيع الكتاب بين قوسين مركنين ىكذا: ] [ .11
. توضيح اآلراء المختلفة حوؿ بعض اآليات القرآنية من حيث صحة النسخ من عدمو، 12

صادر التي تناكلت تلك فإذا لم نقم بتوضيح تلك اآلراء أحلنا المطلع على المراجع كالم
 االختبلفات.

. اإلشارة إلى نهاية كل صفحة من صفحات النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، فإف  13
( يشير إلى رقم الورقة، كالحرؼ)أ( يشير 1ب[ ، فالعدد )-أ1كانت النسخة )أ( مثبلن كضعنا ]

دكجان، كالحرؼ الواقع بعد إلى رقم الصفحة، باعتبار أف الورقة في المخطوطات ترقم ترقيمان مز 
 ( يشير إلى النسخة )أ( أك )ب(، أك )ج(، كىكذا.-اإلشارة )

 . ترقيم األحاديث كاآلثار النبوية الشريفة.14
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. توثيق ما نقلو أك ركاه المؤلف عن أمو من األعبلـ، كابن عباس، كأمير المؤمنين علي عليو 15
قاسم بن إبراىيم عليهم السبلـ كغيرىم، كذلك من السبلـ كاإلماـ الهادم، كجده اإلماـ ال

 خبلؿ المراجع كالمصادر المتوفرة.
 . كضع فهارس عامة للكتاب ) آيات، أحاديث، آثار، أعبلـ،...إلخ(.16
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 أماكن كجود المخطوطة) النسخ المعتمدة(
نحو لقد اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخ ثبلث، يمكن توضيح أماكن كجودىن على ال

 التالي:
النسخة األكلى: كىي ضمن إحدل المكتبات الخاصة، كقد رمزت لها بالحرؼ )أ(، كتاريخ  -

 ىػ(.1059نسخها سنة )
( 161النسخة الثانية: كىي ضمن مقتنيات مكتبة دار المخطوطات بصنعاء، تحت رقم ) -



نة ( مجاميع رقم قديم، كتاريخ نسخها س120مجاميع رقم جديد، ككانت تحمل رقم )
 ىػ(، كقد رمزت لها بالحرؼ )ب(، كفيها أخطاء كثيرة.1268)

(، كقد 175النسخة الثالثة: كىي ضمن مقتنيات مكتبة األكقاؼ بصنعاء، كتحت رقم ) -
 رمزت لها بالحرؼ )ج( كىي نسخة بمنزلة النسخة األكلى )أ(، كلم يذكر فيها تأريخ النسخ.
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 عنواف المخطوطة
في النسخة )أ( ك)ب( ىكذا: )الناسخ كالمنسوخ من القرآف الكريم(،  كرد عنواف المخطوطة

كفي النسخة )ج(: )الناسخ كالمنسوخ( كفي طبقات الزيدية: )الناسخ كالمنسوخ في القرآف 
 الكريم(.

 ككثير من كتب التراجم اكتفت بذكر جزء من العنواف كىو الناسخ كالمنسوخ.
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 نسبة المخطوطة لمؤلفها
لمصادر على نسبة الكتاؿ إلى مؤلفو كال خبلؼ في نسبتو كما ركاه الخلف عن أجمعت ا

 السلف باألسانيد الصحيحة إلى مؤلفو.
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 ترجمة المؤلف
مؤلف كتاب )مطلع البدكر( قاؿ: عبداهلل بن الحسين المسمى صاحب الزعفرانو؛ لركاية بعض 

 لزعفراف في قبر أحد غيره.الصالحين أنو عاتبو في ترؾ زيارتو، مع أنو لم ينبت ا
كاف عالمان مستجمعان لخصاؿ الفضل، كجعلها العلماء أحد فضائل يحيى بن الحسين، كقالوا: 

حسبو مطاكعة عبد اهلل لو على جبللة قدره، فإنو من أعلم أىل زمانو كأفضلهم، كلو كتاب 
 )الناسخ كالمنسوخ(.

يو قبة األمير األعظم ]بشر[ بن كتوفي باليمن في تاريخ: ]بشر[ كقبره بصعدة، كعمر عل
 الحسين الحمزم، كىو من عًقًبو؛ ألف جميع الحمزات من نسلو.



مؤلف الطبقات: ترجم لو بقولو: عبدا هلل بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني، أبو الحسين، مؤلف )الناسخ كالمنسوخ في 

ركل عن أبيو عن جده، كمن طريقهما أخذ علم ) العدؿ كالتوحيد(، كما حققو  القرآف(،
المنصور باهلل، كركل عنو كلده الحسين بن عبدا هلل، كركل عنو أيضا عبداهلل بن محمد بن 
القاسم عليهم السبلـ ، قاؿ محمد بن سليماف: ىو عبداهلل بن الحسين، البارع في العلم، 

قائم بمعاني األئمة، كىو من عدكؿ أىل البيت عليهم السبلـ يعرؼ الناظر في جميع اللغة، ال
بالورع كالفضل، قاؿ عنو ابن عنبة: ) أما الحسين بن القاسم( فأعقب من رجلين: يحيى 

الهادم، كأبو محمد، عبداهلل السيد العالم، كأمهما فاطمة بنت الحسن بن محمد بن سليماف 
 هم السبلـ .بن داكد بن الحسن بن الحسن بن علي علي
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قاؿ: )كلو عقب كثير بالحجاز، كمنهم يحيى بن عبد اهلل، كمن كلده حمزة بن الحسن بن عبد 
الرحمن بن يحيى المذكور، كيقاؿ لولده: بنو حمزة باليمن، منهم أئمة الزيدية ىناؾ إلى اآلف(. 

خر بها كسفرىا ككتبها، انتهى. قاؿ المنصور باهلل: ) كال نفرؽ في جميع أنساب الطالبيين، كنف
كجرائدىا ال بالعلم، كال يؤخذ ذلك لغيره، ككنا بذلك شاىدين بفضلو، ككذلك رأيتو في الكتب 
الخارجة من خزانة صاحب بغداد، كفيما كاف من مصر كغيرىا من األمصار، كلو كتاب )الناسخ 

ي العدؿ كالمنسوخ(، ليس في الكتب الموضوعة في الناسخ كالمنسوخ مثلو، كأحوالو ف
كالتوحيد معلومة في تصانيفو، كمما استدلت الزيدية المهدية على إمامة يحيى بن الحسين 

الهادم للحق، تسليم أخيو عبداهلل بن الحسين العالم األمر لو، كاعتقاده كجهاده بين يديو، أخذ 
 العلم عن أبيو الحسين بن القاسم الحافظ( . انتهى.

يمن، كسمي صاحب الزعفرانة، كتوفي بصعدة، عليو قبة، قاؿ القاضي: ) كرد مع الهادم ال
كقبره بها معركؼ مشهور(، شيدىا، أم القبة: بشر بن الحسن الحمزم، ككاف موتو بعد 

 الثبلثمائة.
ىػ(، في كتابو ) المستطاب في 1099كترجم لو يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد ت)

ت الزيدية الصغرل، كقاؿ: الشريف عبد اهلل طبقات علماء الزيدية األطياب(، المشهور بطبقا
بن الحسين صنو اإلماـ الهادم من علماء الهدكية األجبلء، ككاف مناصران ألخيو، كمعاضدان لو، 

كلو كقائع مع القرامطة، كلو مؤلفات، من أشهرىا ) الناسخ كالمنسوخ(، كىو كتاب مفيد، معتمد 
شراؼ الحمزات، كمنهم اإلماـ المنصور عبدا هلل عند علماء الزيدية، كىذا السيد إليو ينسب األ



 بن حمزة، كجميع عمومتو.
(، 15(، كالحبشي في مصادره ص)536/15كما ترجمو مؤلف الجواىر المضيئة ترجمة)

( كغيرىم، معتمدين في 6/48(، كمعجم المؤلفين)1/306كمؤلف معجم المفسرين )
 ترجمتو(. معلوماتهم على المصادر األساسية السابقة)انظر مصادر
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 كيمكن ترجمة المؤلف من خبلؿ نقاط على النحو التالي:
 اسمو كنسبو:

ىو اإلماـ عبد اهلل بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن 
 الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السبلـ .

 مولده كنشأتو:
نة المنورة، كلم نقف على تاريخ مولده على كجو بالمدي -رحمو اهلل تعالى  -كلد المؤلف 

ىػ( على كجو 250ىػ( كسنة )246التحديد، إالَّ أنو يمكن القوؿ ىنا أف مولده كاف ما بين سنة )
التقريب، كلعلو أصغر سنان من شقيقو الهادم عليو السبلـ إذ أف المعركؼ أف مولد األخير سنة 

ات أك أقل من ذلك كاف مولده بين سنة ىػ(، فإذا كاف الهادم يكبره بخمس سنو 245)
ىػ( ما 284ىػ(، ككاف عمره خبلؿ خركج أخيو الهادم إلى اليمن سنة )250ىػ( ك )246)

 (سنة. كاهلل أعلم.38( ك)34بين)
أما عن نشأتو فقد كاف بالمدينة المنورة لفترة كجيزة، ثم انتقل بعد ذلك إلى )الفرع( من أرض 

 ة مع أخيو الهادم ككالده كأعمامو.الحجاز، قرية من نواحي المدين
 مشائخو كتبلميذه

أخذ العلـو على عدة مشائخ الحديث كعلومو، كمسائل العدؿ كالتوحيد، عن أبيو عن جده، 
ىػ(، كعن أخيو الهادم، 284كعمو العبلمة محمد بن القاسم بن إبراىيم الرسي المتوفى سنة)

أبيو كجده كأخيو الهادم أيًخذى علم كعمو الحسن بن القاسم كغيرىم، كمن طريق المؤلف ك 
 العدؿ كالتوحيد، كما حققو اإلماـ المنصور عبد اهلل بن حمزة.

 من ركل عنو:
 ركل عنو كلده الحسين، ككذا عبد اهلل بن القاسم كغيرىم.

 نعتو كمكانتو العلمية:
 بن نعتو كل من ترجم لو بالعلم كالفضل؛ إذ يقوؿ عنو الحافظ محمد بن سليماف: ىو عبداهلل



الحسين البارع في العلم، المناظر في جميع اللغة، القائم بمعاني األئمة، كىو من عدكؿ أىل 
 البيت عليهم السبلـ ييعرؼ بالورع كالفضل، كيقوؿ عنو ابن عنبة: السيد العالم.
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رجاؿ:  أما مكانتو العلمية، فقد كصل إلى مكانة علمية التقارف بسواىا في حينو. قاؿ ابن أبي ال
كاف عالمان مستجمعان خصاؿ الفضل، كقاؿ صاحب )المستطاب(: من علماء الهدكية اإلجبلء، 
كقاؿ عنو الحبشي: ككاف أعلم أىل زمانو، كقاؿ عنو اإلماـ عبداهلل بن حمزة: كمما استدلت بو 

الزيدية المهدية على إمامة يحيى بن الحسين )الهادم إلى الحق( تسليم أخيو عبد اهلل بن 
األمر لو، كاعتقاده كجهاده بين يديو.....إلخ، كقاؿ عنو القاسمي في  -العالم-حسين ال

)الجواىر المضيئة(: كاف عالمان كبيران مجاىدان صابران، كخبلصة القوؿ: أف المترجم لو كاف حجة، 
 عالمان، زاىدان، شاعران، فارسان، فقيهان، أعلم أىل زمانو.

 مؤلفاتو:
نا الوقوؼ عليها كالتي ترجمتو، على أنو لم يؤلف أك يصنف سول أجمعت المصادر التي تم ل

ىذا الكتاب الذم بين أيدينا، غير أني كقفت في مقدمة كتابو ىذا على إشارات تدؿ على 
 احتماؿ أف لو مؤلفات أخرل.

. قاؿ المؤلف في المقدمة كبعد البسملة كالحمدلة...... كضعت كتابي ىذا قاصدان فيو لذكر 1
لمنسوخ من المفركضات، غير أني أحببت ذكر ما فيو من المعاني مبهمة، كأنا مفسر الناسخ كا

ىنا إف شاء اهلل تعالى في كتاب غير ىذا لما أردت من إفراد كتابي ىذا لذكر ناسخ القرآف 
 كمنسوخو".

. قاؿ أيضان: ".... فأعملت الفكر في تنزيل خالقي، مع ما كاف عندم من علم مشائخي، 2
ن ذلك على ما آملتو، فظفرت منو بما طلبت ....إلى أف قاؿ: كإذا جميع ذلك حتى كقفت م

يدكر على معاف كثيرة منها: ناسخ كمنسوخ كمحكم كمتشابو،....إلى أف قاؿ: كمعاف غير ما 
ذكرت كثيرة، كأنا بعوف اهلل مبين ذلك كشارحو جميعو في كتاب غير ىذا ، كمبتدئان في كتابي 

 ذلك كمنسوخو".ىذا بما ذكرت من ناسخ 
( من سورة البقرة ?ما ننسخ من آية...?اآلية: كقد 106. كقاؿ أيضان بعد أف أكرد اآلية )3

ذكرت تفسيبر ىذه اآلية في تفسير سورة البقرة، كال بد من ذكر بعض ذلك في ىذا 
 الموضع...".
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يحيى بن الحسين ىذه النصوص الذم تدؿ على كجود مؤلفات أخرل يؤيدىا ما أكرده العبلمة 
بن القاسم في كتابو )المستطاب( خبلؿ ترجمتو للمؤلف قائبلن:" كلو مؤلفات من أشهرىا كتاب: 

 الناسخ كالمنسوخ مجلد....".
 بعض أخباره من سيرة أخيو الهادم:

تعد سيرة اإلماـ الهادم يحيى بن الحسين إحدل أىم المراجع لترجمة المؤلف، خصوصان ما 
سياسية، كالعسكرية منها؛ إذ أف أخباره تلك موزعة في صفحات عدة، كعلى يتعلق بالجوانب ال

 (.359( كالصفحة )18كجو التحديد بين الصفحة )
(: "كالقارئ الحصيف 149-1/148يقوؿ العبلمة الشامي في كتابو )تاريخ اليمن الفكرم( )

كاألشعار  -رة أم خبلؿ السيرة المذكو  -سوؼ يستنتج من قراءة أخبار عبد اهلل بن الحسين 
التي كاف يتبادلها مع أخيو، أف كبلن منهما يكن لآلخر حبان جمان، كتقديران يتجاكز الود األخوم 

إلى الوالء العقائدم كالمحبة في اهلل، سيلمس أف الهادم كاف يعتمد على أخيو كيثق 
لمراجعة  باجتهاداتو، كينتدبو لمهماتو الخاصة، كأنو انتدبو عدة مرات إلى الحجاز أحيانان 

مشائخو، كأحيانان أخرل ليجلب عدة كعتادان،.....إلى آخر كبلمو، كمن خبلؿ سيرة شقيق 
 صاحب الترجمة يمكن أف نسجل بعض أخباره على النحو التالي:

ىػ(؛ إذ خرج إلى 21/1/288. استخلفو الهادم على صنعاء بعد دخولها يـو الجمعة )1
 (.37(، كص )18)يحصب( ك)رعين(. انظر ص )

. عيَّنو قائدان للحملة التي كجهها من صعدة لمحاربة كتأديب أبي الدعيس الشهابي، كذلك في 2
ىػ(، كخرج من تلك المهمة منتصران؛ إذ عاد إلى أخيو الهادم في يـو 285ربيع اآلخر من سنة )

 (.89-86الخميس األكؿ من جمادم األكؿ من السنة المذكورة. انظر ص)
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دم عدة مرات إلى الحجاز، أحيانان لمراجعة مشائخو، كأحيانان أخرل في مهمات . انتدبو الها3
خاصة كأخرل لجلب عدة كعتاد، كفي إحدل تلك المهمات رجع كمعو عدد من الفرساف 
الهاشميين، كالذين كانوا مع الطبريين أقول فرقة في جيش أخيو الهادم أثناء صراعو مع 

 (.286، 224، 145، 130، 16القرامطة. انظر ص )
، 247، 179، 178. أككل إليو الخركج مع بعض العسكر إلى )ميناس( كغيرىا. انظر ص )4

355 ،356 ،359.) 



ىػ(، انظر ص 289. انتدبو لمناظرة أىل )بيت بػىٍوٍس( كذلك في جمادل اآلخرة من سنة )5
(240.) 

 كىناؾ مهمات كأعماؿ كثيرة يجدىا الباحث في السيرة المذكورة.
المؤلف رحمة اهلل تعالى عليو مساىمة كبيرة كىامة في تثبيت دعائم دكلة الحق لقد ساىم 

كالعدؿ، في ظركؼ كانت الدكلة العباسية في الشاـ كالعراؽ يستشرم في رعاياىا الظلم 
كالفساد بكل صوره كأشكالو، كلقد كاف بالفعل كما نيًعت أحد الرجاؿ األشداء الذين كانوا 

 دم في إدارة المعارؾ الحربية، كتسييس شئوف بعض المناطق آنذاؾ.يعتمد عليهم اإلماـ الها
 نماذج من شعره:

لم يكن صاحب الترجمة عالمان في األمور الشرعية فحسب، بل كاف شاعران، كفارسان مجيدان، 
جامعان بين العلم في األمور كالمسائل الشرعية، كبين الشعر كاألدب كالفركسية، كمن خبلؿ 

 م يتبين إجادتو الشعرية.سيرة شقيقو الهاد
 كمن نماذج شعره:

 طاب نومي كانجلى عني األرؽ .... كتسلى ما بقلبي من شرؽ
 إذ رأيت الخيل تركل بالقنا .... شٌربان فيها مراج كتوؽ

 في خميس ذم اعتراـ جحفل .... حشوه البيض تؤلأل كالدرؽ
 كقياس لحمات شرقب .... أردفتها صعدان فيها ذلق

 نية .... كمساعير الوغى خزر الحدؽ كرجاؿ كلهم ذك
كخشية التطويل نحيل الباحث على السيرة المذكورة؛ لبلطبلع على بعض النماذج الشعرية 

(، 159-158(، )155-150(، )149-148(، )147-145للمترجم لو. انظر ص )
(166-178( ،)180.) 
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 تاريخ كفاتو:
رحمو اهلل كاف مع أخيو في نجراف سنة  من خبلؿ سيرة اإلماـ الهادم نجد أف المؤلف

ىػ(، لما قتل ابن بسطاـ؛ إالَّ أنو بعد ىذا التاريخ ال نقرأ لو خبران في السيرة المذكورة؛ 295)
نظران لوفاة مؤلفها، كمن خبلؿ مصادرنا المتوفرة نجد أف ىناؾ شبو إجماع أنو توفي بعد سنة 

 ىػ(.300)
 مصادر ترجمتو:



( ،تاريخ صنعاء للطبرم ص 451لعلوم . انظر الفهارس العامة ص )سيرة اإلماـ الهادم، ل
( ، مطلع البدكر )خ( ، طبقات الزيدية الكبرل )خ(، المستطاب)خ(، غاية األماني 77)
ىػ(، الجواىر المضيئة 300( ، الجامع الوجيز للجندارم )خ(، كفيات سنة )170-185)

(، مؤلفات الزيدية 49-6/48ن )( بتحقيقنا ، معجم المؤلفي436/15للقاسمي ترجمة )
( كمنو: مجلة الدراسات الشرقية 1/306(، معجم المفسرين )3105( رقم )3/89)
(R.S.O( إيطاليا ص .)برككلماف ، تاريخ األدب العربي. القسم الثالث 165-164 ،)
( ترجمة 578-577( في طبعة أخرل ، أعبلـ المؤلفين الزيدية ص )4/14( أك )4/3/402)
ىػ(، 320-208(، أنباء الزمن في أخبار اليمن من سنة )104مقتطف ص )(، ال591)

(، اإلماـ الهادم مجاىدان 152-1/147صفحات مختلفة ، تاريخ اليمن الفكرم، للشامي )
( في طبعة أخرل، الركض األغن 1/71( أك )1/209( ، تاريخ التراث العربي )86ككاليان ص) 

در التراث في المكتبات الخاصة للوجيو )خ(، (، مصا15(، مصادر الفكر للحبشي )2/58)
 -224(، فهرست مكتبة األكقاؼ ص)771فهرست المكتبات الغربية للجامع الكبير بصنعاء )

، 244(، الحياة العلمية في اليمن خبلؿ القرف الثالث كالرابع للهجرة للشجاع ص)225
245.) 

 منهج المؤلف:
ان؛ إذ تناكؿ أكثر من أربعين موضوعان فقهيان . لقد اتبع المؤلف منهج مؤلفي الفقو تقريب1

)عبادات، معامبلت( غير أنو يجب التنويو إلى أف بعض الموضوعات لم يرتبها على كجو الدقة 
 بنفس الترتيب الفقهي.
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. ابتدأ المؤلف بتوضيح أكؿ ما نسخ كىو: تحويل القبلة، ثم الزكاة كالصدقات، فالنكاح، 2
ثم الشهادتين، ثم الحج، فالًسيىر كالجهاد، كالمواريث كالوصايا فالطبلؽ، فالحدكد، 

كاالستئذاف، فاألطعمة كاألشربة، ثم األحكاـ كمسائل أخرل متفرقة آخرىا األمر بالمعركؼ 
 كالنهي عن المنكر.

. عندما ينتقل من مسألة إلى أخرل، أك يوضح بعض اآلراء حوؿ مسائل، أك رأيو، يقوؿ: قاؿ 3
 لحسين، ثم يتكلم في الموضوع أك يكمل بقية موضوع سابق، كىكذا.عبد اهلل بن ا

. يصل إلى قاعدة عامة حوؿ اآلية الناسخة كالمنسوخة، مفادىا أنو لم يختلف أحد من 4
العلماء من أف اآلية الناسخة كالمنسوخة ثابتتاف في المصحف الشريف تقرآف جميعان، كأف اآلية 



 ها.المنسوخة إنما ترؾ حكمها كالعمل ب
. أحيانان يفسر معنى اآلية التي يتناكلها، ثم يورد نسخها من عدمو، مستدالن في ذلك بأدلة من 5

 السنة المطهرة، أك أقواؿ كآراء الفقهاء بعبارة: قاؿ غيرنا، أك قاؿ اآلخركف.
. عندما يذكر ركاية أك رأيان لم يثبت صحتو عنده، يقوؿ: )كال أدرم ما ىذه الركاية( أك 6

 عندم(، )كالحجة في ىذا عندنا قوية كبيرة( )الأراه حقان(، أك )قوالن فاسدان(....إلخ. )كالقوؿ
 . إذا تطرؽ لرأم ما، ككاف ىذا الرأم يوافق رأيو أك مذىبو يقوؿ: )كىذا قولنا كبو نأخذ(.7
. عندما يستدؿ بحديث نبوم شريف ينبني عليو حكمه، يوضح معنى الحديث، ثم يتبع ذلك 8

ا معنى الحديث عندم، كقد قاؿ غيرنا: إف ذلك....، كليس ىذا عندم بشيء ، بقولو: )فهذ
.).....  كزعم قـو

. يوضح في بداية تناكلو لآلية أك المسألة كجود االختبلؼ حولها من عدمو، فإف كجد اختبلفان 9
 أكضح االختبلؼ بصورة مجملة، كإف لم يجد ذكر أنو لم يختلف حوؿ اآلية أك الموضوع أحد.
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. عندما يستدؿ بحديث، أك ركاية، أك أثر عن أمير المؤمنين، أك غيره يقوؿ: كقد بلغني من 10
حيث أثق، أك ما شابو ذلك عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أك عن ابن عباس، كأحيانان 

يقوؿ: كبلغني عن فبلف، كيورد الراكم األخير للحديث أك الخبر، كسنده في كل ذلك معركؼ، 
 يركم عن أبيو عن جده .....إلخ، كعن أخيو الهادم كما سبق التوضيح خبلؿ ترجمتو. إذ

. استشهد في كتابو ببيتين من الشعر كذلك خبلؿ تناكلو لناسخ كمنسوخ كتاب الصياـ، 11
كأثناء ذكره لآلية ?كعلى الذين يطيقونو فدية...?اآلية كذىب إلى أف اآلية محكمة بعد أف 

 خرل حوؿ ذلك.أكضح رأم الفرؽ األ
. يناقش المسائل الفقهية التي تناكلها مناقشة تنم عن سعة علمو، كتبحره في العلـو 12

 الشرعية، أصوالن كفركعان.
. ال يضع عناكين للمسائل كقد كضعنا العناكين بين قوسين مركنين من عندنا ليسهل على 13

 الباحث الوقوؼ على مبتغاه.
و األسباب التي دعتو لتأليف الكتاب، كالمنهج الذم سيتبعو، كقد ذكر رحمو اهلل في مقدمة كتاب

 كلمحة عن فضيلة علم الناسخ كالمنسوخ، كحكمة تعلمو كحقيقتو.
 مصادر المؤلف:

 مصادر المؤلف من خبلؿ مقدمتو تنحصر في:



 . ما أعمل فيو فكره في كتاب اهلل تعالى )اجتهاده(.1
العلماء، كوالده كشقيقو اإلماـ الهادم، كعمو  . ما أخذه عن المشائخ، كقد أخذ عن كثير من2

 محمد بن القاسم، كعمو الحسن بن القاسم كمشائخ عدة.
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 تحليل موضوع المخطوطة
الكتاب الذم بين أيدينا ينقسم إلى جزأين: األكؿ منو يبدأ بكتاب الصبلة، كينتهي في باب 

معنى نسخ الحج إلى العمرة )كتاب نسخ الحج إلى العمرة، كالثاني يبدأ من االختبلؼ حوؿ 
الحج(، كينتهي بمسألة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر )كتاب في رسائل متفرقة(، كيمكن 

 إيجاز موضوع الكتاب باختصار شديد على النحو التالي:
 المقدمة:

كتشمل أىمية ىذا الموضوع، كاألسباب التي دعتو لتأليف مصنفو ىذا، كالمصادر التي 
 ، كفضيلة علم الناسخ كالمنسوخ كحكم تعليمو كحقيقة النسخ كأقساـ النسخ...إلخ.اعتمدىا
 الصبلة:

 كفيو:
 . أكؿ ما نسخ )تحويل فرض القبلة(1
 . صبلة قياـ الليل.2

 الزكاة كالصدقات:
( من النساء، كجـز أنها منسوخة، نسختها آية المواريث 8كفيو أكضح االختبلفات حوؿ اآلية)

( من األنعاـ، موضحان أنها محكمة، كأف الحق 141ر االختبلؼ حوؿ اآلية)كالفرائض، ثم ذك
 الذم ذكره اهلل تعالى في اآلية ىو الزكاة المفركضة.

 الصياـ:
 كفيو تكلم عن:

 . رأيو في صياـ أىل األدياف السابقة، ككذلك في اإلسبلـ.1
 . رأيو في اإلطاقة كمتى تجب الفدية كلمن.2
 . مقدار الفدية.3

 ح:النكا 
 كفيو أكضح المواضيع اآلتية:



 . نكاح الكتابيات.1
 . نكاح المجوسيات كالوثنيات.2
 . نكاح المسبيات.3
. نكاح الزانية كالزاني، كبعض األحكاـ المتعلقة باآلية الثالثة من سورة النور، كىل ىي 4

 منسوخة أـ ال ! كمن قاؿ بأنها منسوخة ال يعمل بها....إلخ.
 المتعلقة بالمتبلعنين.. اللعاف، كاألحكاـ 5
. نكاح المتعة كاألحكاـ المتعلقة بو، موردان األدلة حوؿ تحريمو، كأنو حراـ باإلجماع، كلم 6

 يجزه سول اإلمامية فقط.
 الطبلؽ:

 كناقش األحكاـ المتعلقة بالمواضيع اآلتية:
 . فدية المختلعة.1
 . أكؿ مختلعة في اإلسبلـ.2
 رة )الحكمين(.. الفرقة بسبب النشوز كسوء العش3
 . عدة الوفاة.4
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 الحدكد:
كقد تناكؿ في ىذا الكتاب موضوعات عدة، سواءن بالترتيب أك بدكف ذلك، كيمكن توضيح 

 تلك الموضوعات على النحو التالي:
 . حد الزنا.1
 . خركج المعتدة بغير عذر.2
 . حدكد أىل الذمة كالحكم بينهم.3
 . القصاص .4
 ىلية كاإلسبلـ.. القصاص بين الجا5
 . حد الحرابة.6
 . لمن التخيير في تنفيذ حد الحرابة.7
 . مذىبنا في اختيار عقوبة المحارب.8
 . قتل النفس.9



 . توبة القاتل.10
 الشهادات:

 . الشهادة على البيع.1
 . شهادة القاذؼ.2
 . شهادة أىل الذمة.3

 الحج )مناسك الحج(:
 . الحج بين الجاىلية كاإلسبلـ.1
 ة الوداع )النسك الذم أحـر بو الرسوؿ(.. حج2
 . نسخ الحج إلى العمرة.3

 كقد تناكؿ ىذا كلو خبلؿ الجزء األكؿ، أما الجزء الثاني فقد تناكؿ فيو اآلتي:
 . االختبلؼ حوؿ معنى نسخ الحج إلى العمرة.4
 . المتعة ألىل مكة.5
 . أم الحج أفضل ؟6
 . إحراـ الحاج من دكيرة أىلو.7

 هاد(:السير )الج
 كفيو تناكؿ الموضوعات اآلتية:

 . اإلذف بقتاؿ المشركين كفركض الجهاد.1
 . حكم الجهاد.2
3.  . القتاؿ في األشهر الحـر
 . األسرل.4
 . الغنائم كاألنفاؿ.5
 . الفرؽ بين األنفاؿ كالغنائم.6

 المواريث كالوصايا كاالستئذاف:
 كفيو تناكؿ المواضيع التالية:

 بين الجاىلية كاإلسبلـ.. التوارث كالتبني 1
 . االستئذاف قبل الدخوؿ.2
 . الوصية.3

 األطعمة كاألشربة:
 كقد تناكؿ فيو المواضيع اآلتية:

 . أمواؿ اليتامى كمخالفتهم.1



 . ناسخ كمنسوخ الطعاـ.2
 . ما نسخ من الشراب بالتحريم.3

 مسائل متفرقة:
 . الحكم بين أىل الكتاب.1
 . آية النجول.2
 ?اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو?. . آية التقول3
 . ما يخفيو المرء في نفسو كيعلنو.4
 . اإلكراه في الدين كعلتو.5
 . االستغفار للمشركين كالتبرؤ منهم.6
 . األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر.7
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 كصف النسخ الخطية كنماذج منهن
 النسخة )أ(:

اصة كىي ضمن مقتنيات الوالد العبلمة: حسين بن . ىذه النسخة تقع بإحدل المكتبات الخ1
 أحمد تقي حاجب الثبلئي، كالتي قمت بنسخها كما سبق التوضيح.

 أ( كتقع ضمن مجموع.135أ(، كتنتهي بالورقة )97. تبدأ ىذه النسخة بالورقة )2
 . يحتوم المجموع المذكور على الرسائل كالكتب اآلتية:3
 ب(.1تى )( كح1فوائد متنوعة من الورقة ) -
أ( كينتهي بالورقة 2كتاب )التيسير في القراءات السبع( ألبي عمرك الداني، كيبدأ بالورقة )  -
 ب(.96)

 أ(.135أ( إلى )97كتاب )الناسخ كالمنسوخ( للمؤلف من)  -
 ب(.135كتاب فوائد متنوعة في الورقة )  -
للخثعمي السهلي، كيبدأ  كتاب )التعريف كاإلعبلـ بما أبهم في القرآف من األسماء األعبلـ(  -

 أ(.191أ( كينتهي بالورقة )136بالورقة )
أ( كينتهي بالورقة 192نقوالت في أنساب األشراؼ )آؿ يحيى بن يحيى( من الورقة ) -
 ب(.238)

كتاب )المسائل الشافية كاأللفاظ الوافية( أكردىا علي بن ناصر الظاعني على الحافظ أحمد   -



 أ(.262أ( كينتهي بالورقة )239اس(، كتبدأ من الورقة )بن محمد الشرفي، شارح )األس
 ب(.264ب( إلى )262في تأكيل األحبلـ من) -عليو السبلـ  -قصيدة لئلماـ علي  -
أ( كتنتهي 265اإلجازة في المركيات بقلم أحمد بن سعد الدين المسورم، كتبدأ من الورقة ) -

 أ(، كىي بقلم المؤلف.271بالورقة )
يزة كالحكمة البليغة المفيدة( للهادم بن إبراىيم الوزير، كتبدأ من الورقة )القصيدة العز  -
 أ(.280أ( كتنتهي بالورقة)272)

 ب(.282أ( كحتى الورقة )281فوائد متنوعة من الورقة ) -
 ( سطران.11( سطران فيما عدا الصفحة األخيرة )21. مسطرتها )4
 سم(.17.5×  21. مقاس المخطوطة )5
: كقت الضحى من يـو األربعاء الخامس كالعشرين من شهر ذم الحجة سنة . تاريخ النسخ6
 ىػ(.1059)
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ب(، كينتهي 115أ(، كيبدأ الجزء الثاني من الورقة )115. ينتهي الجزء األكؿ في الورقة )7
 أ(.135بالورقة )

الثاني ( سطران، كالجزء 768الجزء األكؿ ) -( سطران 1576. بلغ عدد أسطر ىذه النسخة )8
 ( سطران.808)
 ( كلمة.11-9( كلمة، كأحيانان )12-9. يتراكح عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين )9

 . النسخة مكتوبة بخط نسخي معتاد، تثبت العناكين كبعض األلفاظ بخط سميك.10
. عنواف المخطوطة في ىذه النسخة: كتاب الناسخ كالمنسوخ من القرآف العظيم لئلماـ 11

المبرز على الشباب كالكهوؿ، مفخرة العترة الزكية، كقاموس علم الفرقة الناجية: عبد اهلل السيد 
ابن إسماعيل بن الحسن بن إبراىيم بن  -ترجماف الدين  -بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم 

 الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليهم أجمعين.
اإلماـ الهادم يحيى بن الحسين صاحب صعدة عليهم كإلى جوار العنواف كتب: ىو أخو 

 السبلـ .
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 النسخة )ب(:
كىذه النسخة ضمن مقتنيات مكتبة دار المخطوطات صنعاء، كيمكن كصفها من خبلؿ النقاط 

 التالية:
 ( جديد )مجاميع(.161( ترقيم قديم، ك)120. تقع ضمن المجموع )1
 ب(.96من المجموع، كتنتهي بػ)أ( 60. تبدأ ىذه النسخة من الورقة )2
 . يحتوم ىذا المجموع على الكتب كالفوائد التالية من أكلو كحتى آخره:3
(، كمن ذلك: قصة كفاة سلماف الفارسي . لمحمد بن 5( كحتى )1فوائد متنوعة من الورقة ) -

 إسماعيل العمرم.
ة الدكارم، كذلك من كتاب )بلغة المقتات في معرفة األكقات( للعبلمة: عبد اهلل بن حمز   -

 (، كىي نسخة ناقصة.11( كحتى)6الورقة )
 (.23(، كتنتهي بالورقة )12رسالة في أف الفرجين من أعضاء الوضوء، كتبدأ من الورقة ) -
( 24رسالة )شمس المشرقين كالمغربين في دليل الجمع بين الصبلتين(، كتبدأ من الورقة ) -

 (.29كحتى الورقة )
يعة لوارد الشريعة( للعبلمة: أحمد بن صالح بن أبي الرجاؿ، كيبدأ من كتاب )تفسير الشر   -

 (.55( كحتى الورقة )30الورقة )
رسالة )الجواب البين الجلي في الرد على الناصبي الغوم( مما جمعو عبد اهلل بن الحسن بن  -

 (.58( كحتى الورقة )56أحمد، كتبدأ من الورقة )
( كينتهي 60الناسخ كالمنسوخ( كتابنا ىذا، كيبدأ من الورقة )الجزء األكؿ كالثاني من كتاب ) -

 (.96بالورقة )
عليو  -مجموعة أبيات شعرية ألبي حفص، كىو من النواصب، يذـ بها أمير المؤمنين علي  -

 ب(.97أ( كحتى )97السبلـ، كتبدأ من الورقة )
ب( كحتى 98ورقة )كتاب كرد من قاضي مكة )األحنف( إلى القاضي العبيدم، كيبدأ من ال  -
 ب(.100)
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أ( ككتب فيها:" الجزء  60. صفحة العنواف، تبدأ من الجهة اليسرل للمخطوطة، الورقة )4
األكؿ كالثاني من كتاب )الناسخ كالمنسوخ(، تأليف اإلماـ العبلمة الدرة الصمصامة، فخر 

ن القاسم بن إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسين ب -عليًو السَّبلـ-اإلسبلـ، كارث علم النبي 



، -صلوات اهلل عليهم أجمعين-إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين 
 كصلى اهلل على محمد كآلو كسلم تسليما آمين"، كلم يذكر في ىذه الصفحة أم تمليكات.

ى . مسطرتها: ليس لها مسطرة كاحدة؛ إذ يختلف عدد األسطر من صفحة إلى أخرل، فعل5
( سطرا، كبعد فرز عدد 23/أ( )61( سطران، ص)21/ب( )6سبيل المثاؿ ال الحصر، ص)

( 24( ك)20أسطر كل صفحة على حدة كجدنا أف عدد األسطر في المخطوطة يتراكح ما بين )
 ( صفحة.12كلم يشذ عن ذلك سول)

ر من /أ(، كبعد خمسة أسط79/أ( كينتهي في الورقة)61. يبدأ الجزء األكؿ في الورقة )6
 /ب(.96/أ( كينتهي في الورقة)79الصفحة المذكورة يبدأ الجزء الثاني من الورقة)

 ( سم.17.5×22.5. مقاس المخطوطة )7
( سطران، كالجزء الثاني 825( الجزء األكؿ )1678. بلغ عدد األسطر في النسخة كاملة: )8
 ( سطران.853)
( كلمة، كقد ينقص ذلك المعدؿ 12-8. يتراكح عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين )9

 ( كلمات.10-7في بعض الصفحات إلى )
. ىذه النسخة مكتوبة بالمداد األسود، كالخط سقيم ال تنطبق عليو أم قاعدة من قواعد 10

الخط المتعارؼ عليها، ينقط في الغالب قولو: قاؿ عبد اهلل بن الحسن صلوات اهلل عليهما 
/أ( نتيجة لسهو من 80أللفاظ. كقع خدش في الورقة )بالقلم األسود الغليظ، ككذا بعض ا

 الناسخ، كذلك آخر الورقة المذكورة.
. يضع الناسخ عناكين جانب الصفحة )الحاشية( حياؿ المواضيع الخاصة بكل عنواف، كقد 11

 ( عنوانان.44بلغ عدد تلك العناكين )
 /أ( بحث أكؿ ما نسخ اهلل في كتابو الكريم.62األكؿ ص) -
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/ب( بحث القوؿ في كجوب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر 95كاألخير كيقع في ص) -
 كعدـ نسخو.

 ىػ(.1265( ربيع اآلخر سنة )28. انتهى الناسخ من ىذه النسخة ليلة اإلثنين )12
 . اسم الناسخ: محمد بن إسماعيل العمرم.13
اإلمبلئية: )ابن( يضعو بخط ىكذا: . النسخة كثيرة األخطاء اإلمبلئية، )كمن تلك األخطاء 14

 )إلى(، حرؼ الجر )على( يكتبو ىكذا: )عبل(، كىكذا...إلخ.



. كيتب في آخر ىذه النسخة ما لفظو: " تم الكتاب المبارؾ المتضمن الناسخ كالمنسوخ 15
ىػ(، بقلم 1265( شهر ربيع اآلخر من شهور سنة )25من القرآف العظيم، ليلة اإلثنين، لعلو )

لعباد الراجي عفوه كغفرانو الفقير إلى اهلل، الحقير المعترؼ بالذنب كالتقصير، الزيدم أفقر ا
مذىبان، كالعدلي اعتقادان كالعمرم شهرةن: محمد بن إسماعيل العمرم، عاملو اهلل بعفوه بحق 

محمد كآلو، كغفر اهلل لو كلوالديو كللمؤمنين كالمؤمنات، إنو أىل التقول كأىل المغفرة، 
كال قوة إالَّ باهلل العلي العظيم، كصلى اهلل على محمد كآلو كسلم تسليمان آمين"، ثم  كالحوؿ

 -يدرس  -كضع خطان ككتب أسفلو ما لفظو: "قد أجزت لمحمد بن إسماعيل العمرم أف يقرم 
كىو محل لذلك، كاهلل  -سبلـ اهلل عليو-في الناسخ كالمنسوخ لئلماـ عبد اهلل بن الحسين 

خالصة لوجهو الكريم. أحمد بن عبد اهلل لقماف. شهر جمادل األكلى، سنة يجعل األعماؿ 
/ب( الجزء األسفل من الصفحة ما لفظو: "الحمد هلل 96ىػ(، ككتب على الحاشية ص)1265)

الذم بنعمتو تتم الصالحات، تم لنا ىذا الكتاب المبارؾ قراءةن على سيدم العبلمة الصمصاـ 
ن عبد اهلل لقماف، قراءةن عليو كإجازة بتاريخ شهر جماد األكؿ صفي اإلسبلـ كالمسلمين أحمد ب

 ىػ (.1265سنة )
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 النسخة )ج(:
 ىذه النسخة ضمن مقتنيات مكتبة األكقاؼ بصنعاء، كيمكن كصفها كعلى النحو التالي:

 ( تفسير.175. رقم النسخة )1
 أ(.18( كتنتهي بالورقة )1. تبدأ من الورقة )2
اب )شافي العليل في شرح الخمسمائة من التنزيل( للعبلمة: عبداهلل بن محمد . يلي ذلك: كت3

 النجرم.
( كأثبت العنواف ىكذا: 1. تبدأ صفحة العنواف من الجهة اليسرل للمخطوطة الورقة رقم)4

)الجزء األكؿ من كتاب الناسخ كالمنسوخ تأليف الشريف العبلمة عبداهلل بن الحسين بن 
لرسي سبلـ اهلل عليهم أجمعين آمين (، أعلى العنواف ختم كتب عليو: )من القاسم بن إبراىيم ا

كقف الخزانة المتوكلية بالجامع الكبير المقدس بصنعاء( كأسفل العنواف أيضا ختم آخر كتب 
عليو )المكتبة العامرة المتوكلية الجامع الكبير لكتب الوقف العمومية بجامع صنعاء المحمية"، 

 لعنواف عدة تمليكات كمبلحظات أخرل انظر النموذج.كقد كتب على صفحة ا
( سطران، كصفحة 24ب(، فيها )9( سطران في كل صفحة ما عدا الصفحة )32. مسطرتها: )5



 ( سطران.16أ( فيها )18)
ب( كينتهي بالورقة 1. كما سبق التوضيح، الكتاب يتكوف من جزأين: يبدأ األكؿ بالورقة )6
ب( كينتهي بانتهاء المخطوطة عند الورقة 9نفس الورقة ) ب(. كيبدأ الجزء الثاني من9)
 أ(.18)
 سم(.20×30. مقاس النسخة )7
( سطران، كالجزء 534( سطران، الجزء األكؿ )1069. بلغ عدد األسطر في النسخة كاملة: )8

 ( سطران.535الثاني )
 ( كلمة.15-12. يتراكح عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين )9

مكتوبة بخط نسخي معتاد، كتبت العناكين بخط غليظ مثل: قاؿ عبداهلل بن . النسخة 10
 الحسين صلوات اهلل عليهما، كغيرىا.

( جمادل اآلخرة بعد صبلة العصر سنة 21. انتهى الناسخ من نسخ المخطوطة يـو األحد )11
 ىػ(.1068)

 ىػ(.1268م ). المخطوطة من كقف حي العجل، كعليها قلم أمير المؤمنين أحمد بن ىاش12
 . النسخة نادرة األخطاء اإلمبلئية، كإف كجدت فبسيطة.13
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. كتب في آخر المخطوطة ما لفظو: )تم كتاب الناسخ كالمنسوخ كما بو قلنا في ذلك، كاهلل 14
كلي كل نعمة، ككاشف كل نقمة، كصلواتو على نبي الرحمة، كعلى أىل بيتو الطاىرين كسلم 

مان متصبلن، كال حوؿ كال قوة إالَّ باهلل العلي العظيم، بخط عبد فقير معترؼ تسليمان كثيران دائ
 -كتب االسم ثم خدشو   -)………( بالذنوب كالتقصير، خائف كجل من عذاب السعير 

غفر اهلل لو كلوالديو، كلمن دعا لو بالمغفرة، آمين اللهم آمين، كاف تماـ زبر ىذه النبذة من 
العصر في يـو األحد إلحدل كعشرين يومان خلت من شهر الناسخ كالمنسوخ بعد صبلة 

جمادل اآلخرة، سنة ثماف كستين كألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلوات 
 كالسبلـ (.

أ( أعلى الصفحة المذكورة ما لفظو: )الحمد هلل، ىذا المجلد من 2. كجد في الورقة رقم )15
ل رحمو اهلل كتقبل اهلل منو، أمر موالنا اإلماـ أمير كقف العبلمة المرحـو أحمد بن علي العج

المؤمنين المتوكل على اهلل: يحيى بن محمد، حفظو بوضعو في المكتبة الجامعة لكتب الوقف 



التي أمر بعمارتها بإزاء الصومعة الشرقية بالجامع الكبير بمحركس صنعاء، بتاريخ شهر محـر 
 ىػ (.1355سنة )
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 شكر كتقدير
د توضيح ما عملتو في الكتاب كقبل الختاـ، أحب أف أتقدـ بالشكر الجزيل كاالعتراؼ كبع

بالفضل بعد اهلل سبحانو كتعالى إلى كل من مد يد العوف كالمساعدة لي في سبيل إخراج ىذا 
الكتاب كىم كثر، كعلى رأسهم األخ العزيز: عبده حسين صبلح السماكم أحد موظفي دار 

معي بمقابلة النسخة الخاصة بالدار، كىو كذلك للولد عبد الملك بن  المخطوطات كالذم قاـ
 علي الحوثي كالذم قاـ بمراجعة الكتاب بعد صفو كألكثر من مرة.

 -كأخيران ىو لزكجتي كأكالدم كالذين لوالىم كلما كفركه لي من أجواء صالحة للبحث كالدراسة 
القياـ بهذا العمل المتواضع على  لما تمكنت من -سواءن في تحقيق ىذا الكتاب أك غيره 

الوجو المطلوب، سائبلن اهلل عز كجل أف يوفقنا كيوفقهم جميعان إلى كل خير، كأف يجعل ذلك 
 في ميزاف حسناتهم بحق محمد كآلو آمين.

كاهلل من كراء القصد كىو حسبنا كنعم الوكيل نعم المولى كنعم النصير، كآخر دعوانا أف الحمد 
 كصلى اهلل كسلم على سيدنا محمد كآلو الطاىرين. هلل رب العالمين،

 عبد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الحوثي
 ـ(13/7/1996ىػ( الموافق )27/2/1417السبت)
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 ]مقدمة المؤلف[
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 )كبو نستعين( كصلى اهلل على سيدنا محمد كآلو كسلم )تسليما كثيران رب يسر كأعن يا كريم(.
حمد هلل الذم ال تراه العيوف، كال تيوارل منو الستور، كال تىًجٌن عنو مافي قعورىا البحوري، الذم ال

ظهر برصين خلقو، كبٌين حكمتو، كآثار صنعو للناظرين، متجليان بما فطر من ذلك كأنشأه )لهم( 
 إليو.منوران، فكل ذلك داؿ عليو، كشاىد بالواحدانية لو، كموضح أف المبدأ منو، كالمعاد 

كأشهد أف ال إلو إالَّ اهلل كحده الشريك لو، شهادة مقر بالعبودية لو، دىاًئنه بأزليتو، معترؼ أفَّ ال 



 باقي غيره، كال دائم سواه.
كأسألو أف يصلي على محمد عبده كرسولو، كأمينو على كحيو، كخيرتو من خلقو، كعلى أخيو 

 يتو إنو على ما يشاء قدير.ككصيو، كالقائم بالحق بعده، كعلى ًسبطيو، كأىل ب
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: اختلف الناس في معاًني كتاب اهلل، كتفسير مافيو 

على ًفرىؽ يكثر ذكرىا، كيطوؿ شرحها ، كخاصة في ناسخو كمنسوخو، فألفت ككضعت كتابي 
ذكر جملة مىا فيو من ىذا قاصدان فيو لذكر الناسخ كالمنسوخ من المفركضات، غير أني أحببت 

المعاني مبهمة، كأنا مفسرىا إف شاء اهلل تعالى في كتاب غير ىذا؛ لما أردت من إفراد كتابي 
ىذا بذكر ناسخ القرآف كمنسوخو، كإني عند ذلك، نظرت في كتاب ربي، فأعملت الفكر في 

ٍلتيو كظفرت تنزيل خالقي، مع مىا كاف عندم من علم مشائخي، حتى كقفت من ذلك على مىا أىمَّ 
أ[ ذلك يدكر على معاف كثيرة منها: ناسخ -ب1ب[ طلبت، كإذا جميع ]-ب60منو بما ]

كمنسوخ، كمحكم كمتشابو، كحبلؿ كحراـ، كمقدـ كمؤخر، كظاىر كباطن، كأقساـ، كأمثاؿ، 
كفرائض، كقصص، كخاص كعاـ، كإشارة كداللة، كعطية لخاص يراد بها العمـو ، كمعاف غير ما 

 ة.ذكرت كثير 
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كأنا بعوف اهلل مبين ذلك، كشارح جميعو في كتاب غير ىذا، كمبتدئ في كتابي ىذا بما ذكرت 
من ناسخ ذلك كمنسوخو، أطلب ثواب اهلل كالدار اآلخرة، مستعينا باهلل عليو، ضارعان إليو في 

 عوني على ذلك كتسديدم الصواب فيو.
ًثيران? ]البقرة:)قاؿ اهلل تعالى سبحانو( ?كىمىٍن ييؤتىى الٍ   [ .269ًحٍكمىةى فػىقىٍد أيكًتيى خىٍيران كى

فزعم ابن عباس )رضي اهلل عنهما ككثير( من العلماء أف تفسير ىذه اآلية كمىا ذكر اهلل فيها من 
 الحكمة ىي: المعرفة بجميع معاني القرآف التي ذكرناكأسبابو.
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 ]فضيلة علم الناسخ كالمنسوخ كحكم تعلمو[
أنو سمع رجبلن  -صلوات اهلل عليو-كلقد بلغني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  [1/1]

 يعظ الناس كيقص عليهم.



 فقاؿ لو: ىل علمت ناسخ القرآف كمنسوخو؟
 قاؿ: ال، قاؿ لو عليو السبلـ:ىلكت كأىلكت.
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 ]حقيقة النسخ [
هىا أىٍك ًمٍثًلهىا? ]البقرة:قاؿ اهلل تعالى: ?مىا نىنسىٍخ ًمٍن آيىةو أىٍك نينًسهىا  ٍيرو ًمنػٍ  [ .106نىٍأًت ًبخى

كقد ذكرتي تفسير ىذه اآلية في تفسير سورة البقرة، كال بد من ذكر بعض ذلك في ىذا 
 الموضع.

قاؿ اهلل عزَّ كجل: ?مىا نىنسىٍخ ًمٍن آيىةو? أم مىا نبدؿ من حكم قد مضى في آية بالتخفيف مثالو 
يادة في فرضها، أك ننسها، أم: نتركها بحالها ال نغير شيئان مما حكمنا في الفرض أكبالتثقيل بالز 

 بو فيها.
ـي اٍلًكتىاًب? ]الرعد: هي أي يػيٍثًبتي كىًعٍندى [ 39ككذلك قاؿ في موضع آخر: ?يىٍمحيوا اهلل مىا يىشىاءي كى

كيترؾ العمل  يقوؿ اهلل سبحانو:?يىٍمحيوا اهللي مىا يىشىاءي? من فرضو، كحكمو في آياتو بالنسخ لو،
بما فيها منو، مما قد مضى كأمر بترؾ الحكم بو، كيثبت مىا يشاء مما حكم بو في آيات أخرل، 

 أ[ كلم يمض.-أ2كال يبدؿ، كفرضها ال بعمل لم يدع الحكم بها بعد ]
ُـّ اٍلًكتىاًب?، يقوؿ اهلل سبحانو: إف عنده أصل ذلك، كجملتو مثبتان في علمو ] هي أي -ب1?كىًعٍندى

ال يعزب عنو شيء مما نسخ، كال مما لم ينسخ، كال مما كقع الحكم بو كمضى، كال مما لم جػ[ 
 يقع بو بعد كلم يمض.
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 ] أقساـ الناسخ كالمنسوخ [
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كلم يختلف أحد عًلٍمتيو من العلماء، ال خاص، 

ثابتتاف( في المصحف يقرءاف جميعان، كأف اآلية كال عاـ أف اآلية الناسخة كالمنسوخة )
المنسوخة إنما ترؾ حكمها، كترؾ العمل بها، كىذا كجو الناسخ كالمنسوخ عندم، كاهلل الموفق 

 للصواب برحمتو.
 كقد قاؿ غيرنا: أف الناسخ كالمنسوخ عندىم على ثبلثة كجوه، منها:

 ]أكالن[ : مىا قلنا بو.



 ن مكاف إلى مكاف.كالثاني: نسخ الخط كتحويلو م
كالثالث: عندىم رفع السورة كإنساؤىا من كاف يحفظها، كىذا قوؿ فاسد مىٍدخيوؿ، كقد احتجوا 

[ عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال أراه حقان، كال أعرفو، غير أني 2/1في ذلك بحديث ]
من المسلمين  زعموا أف رجبلن  -أحببت ذكره؛ كي ال يحتج بو محتج جاىل فيجهّْل بو غيره 

كاف يحفظ سورة من القرآف، فقاـ يقرؤىا )من الليل( فلم يقدر عليها )ثم قاـ آخر من 
المسلمين يقرؤىا، فلم يقدر عليها، ثم قاـ رجل ثالث يقرؤىا فلم يقدر عليها( فلما أصبحوا 

رأ غدكا إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، فقاؿ بعضهم: يا رسوؿ اهلل، قمت البارحة ألق
 سورة كذا ككذا، فلم أقدر عليها.

 ب[ مثلهما.-ب61كقاؿ اآلخر: يا رسوؿ اهلل مىا جئت إالَّ لهذا، كقاؿ الثالث ]
 فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))إنها نسخت البارحة((.

الى نىًبيٍّ إالَّ ًإذىا أ[ عز كجل: ?كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو كى -ب2كذكركا أيضان قوؿ اهلل ]
[ 52تىمىنَّى أىٍلقىى الٌشٍيطىافي ًفي أيٍمًنيىًتًو فػىيػىٍنسىخي اهللي مىا يػيٍلًقي الشٍَّيطىافي ثيمَّ ييٍحًكمي اهللي آيىاتًو? ]الحج:

. 
كالنسخ ىاىنا لو كجو غير الوجوه األكلى، كتأكيل غير التأكيل األكؿ، ك المعنى فيهما مفترؽ، 

 كره إٍذ ذكركه.غير أني أحببت ذ 
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 ]كتاب الصبلة: أكؿ ما نسخ )تحويل فرض القبلة([
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأكؿ ما نسخ اهلل سبحانو من كتابو الكريم، 

 كذكره الحكيم تحويل فرض القبلة.
ة إلى بيت كذلك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لما دخل المدينة أمره اهلل بالصبل
ا تػيوىٌلوا فػىثىمَّ كىٍجوي اهلًل? ]البقرة: [ ، فكاف 115المقدس كأنزؿ عليو:?كىلًٌلًو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًربي فىأىيٍػنىمى

عليو الصبلة كالسبلـ يصلي إليو، لما أراد اهلل من إىٍطناء أىل المدينة كمن حولها، كذلك أف 
إليو  -عليو الصبلة كالسبلـ-مقدس، فلما أف صلى أكثرىم كانوا يهودان، ككانوا يعظموف بيت ال

 عظم أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عندىم، ككقع مىا يدعو إليو في قلوبهم.
فصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهران، كقيل: سبعة عشر شهران. ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليهم السبلـ، -ت قبلة جميع األنبياء عليو كآلو كسلم يحب قبلة أبيو إبراىيم؛ كذلك أنها كان
ب[ عليو، كال أظهره لو إالَّ إبراىيم -أ62غير أنو لم يكن أحد أمره اهلل ببناء البيت، كال دلو ]



 )عليو السبلـ( كأما األنبياء من قبلو صلوات اهلل عليهم فكانوا يتعبدكف بالصبلة إليو كالقصد.
كينظر إلى السماء كيلتفت عند الصبلة إلى البيت ككاف عليو السبلـ يدعوا إلى اهلل في ذلك، 

لىةن تػىٍرضىاىىا -أ3العتيق، فأنزؿ اهلل سبحانو: ?قٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى فىي السَّمىاء ] أ[ فػىلىنػيوىلّْيػىٌنكى ًقبػٍ
[ أم 144رىه? ]البقرة:فػىوىؿّْ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً كىحىٍيثي مىا كيٍنتيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىطٍ 

[ فاشتد 115نحوه، فنسخت ىذه اآلية التي قبلها )كىي( ?كىلًلًَّو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًرب? ]البقرة:
 ذلك على اليهود.

 فقالوا: مىا كالىم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟
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يو كآلو كسلم كقد قاؿ أيضا قبل ذلك مثل ىذا القوؿ مشركي العرب، حين صلَّى صلى اهلل عل
إلى بيت المقدس كترؾ قبلة أبيو إبراىيم فأنزؿ اهلل سبحانو: ?قل ًللًَّو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًربي يػىٍهًدم 

 [ .142مىٍن يىشىاءي ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقٍيم? ]البقرة:
ٍعلىمى  ا إالَّ لًنػى هى لىةى الًَّتي كيٍنتى عىلىيػٍ قىًلبي  ثم قاؿ عزَّ كجل:?كىمىا جىعىٍلنىا اٍلًقبػٍ مىٍن يػىتًَّبعي الٌرسيوؿى ًممٍَّن يػىنػٍ

[ يقوؿ )اهلل سبحانو(: ليتبين لك أىل اليقين كالتسليم من أىل 143عىلىى عىًقبػىٍيو? ]البقرة:
الشك كاالرتياب، ككذلك قاؿ في موضع آخر:?فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىتَّى ييحىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى 

نػىهيٍم ثيمَّ الى  [ كالتسليم 65 يىًجديكا ًفي أىنفيًسًهٍم حىرىجنا ًممَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمنا? ]النساء:بػىيػٍ
ألمر اهلل كأمر رسولو، كترؾ الشك كاالرتياب، فهو صريح اإليماف، أال تسمع إلى قوؿ اهلل عزَّ 

[ يعني بذلك تحويل القبلة، 143]البقرة: كجل: ?كىًإٍف كىانىٍت لىكىًبيرىةن إالَّ عىلىى الًَّذينى ىىدىل اللَّوي?
ب[ -ب62ثم قاؿ تػىقىٌدس ]اسمو[ مخبران عن اليهود كغيرىم:?سىيػىقيوؿي السُّفىهىاءي ًمنى النَّاًس مىا ]

هىا...?اآلية ]البقرة: لىًتًهمي الًَّتي كىانيوا عىلىيػٍ [ يعني بالسفهاء: اليهود، كمن قاؿ 142كىالَّىيم عىٍن ًقبػٍ
قد بلغني أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم )لما نسخت القبلة(، صعد [ ك 3/1بقولهم. ]

المنبر فتلى على الناس ىذه اآلية إلى آخرىا: ?قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى ًفي السَّمىاًء...? 
-ب3[ ثم نزؿ عن المنبر فصلى بهم الظهر إلى البيت العتيق، ككاف أكؿ صبلة ]144]البقرة:

 لنسخ إلى المسجد الحراـ.أ[ صليت بعد ا
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 ]كتاب الزكاة كالصدقات [
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأما الزكاة كمىا نسخ منها، كالصدقة، فقد اختلف 

الناس في ذلك، كسأذكر اختبلفهم، كمىا بين الخاص كالعاـ، كمىا بو نأخذ من ذلك إف شاء اهلل 
 تعالى.

سورة النساء: ?كىًإذىا حىضىرى اٍلًقٍسمىةى أيٍكليوا اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيني  قاؿ اهلل سبحانو في
[ فهذه اآلية مما اختلفوا فيها، فقاؿ بعضهم: ىي محكمة 8فىاٍرزيقيوىيٍم ًمٍنوي...?اآلية ]النساء:

 م.كعلى أىل الميراث أف يرضخوا للقرابة كاليتامى كالمساكين، بما طابت بو أنفسه
كقاؿ آخركف: أنها منسوخة نسختها المواريث كالفرائض كالقوؿ فيها عندم: أنها منسوخة 

نسختها المواريث كالفرائض، غير أني أستحب ألىل الميراث أف يرضخوا لمن حضر القسمة 
 من مساكين القرابة كاأليتاـ كغيرىم.

ليوا ًمٍن ثىمىرًًه ًإذىا أىٍثمىرى كىآتيوا حىقَّوي كاختلفوا أيضا في اآلية التي في األنعاـ، كىو قولو عزَّ كجل:?كي 
ب[ ، -أ63[ فزعم قـو أنو حق أكجبو اهلل تعالى في أمواؿ العباد ]141يػىٍوـى حىصىاًدًه? ]األنعاـ:

.  كفرض عليهم إطعاـ المساكين منو يـو حصاده، كذلك أنو حق الـز
كسلم : ))ليس في الماؿ حق  كزعم آخركف أف ىذه اآلية منسوخة )بقولو صلى اهلل عليو كآلو

 سول الزكاة ((( كال أدرم مىا ىذه الركاية!؟ كرككا ذلك عن أبي جعفر كابن عباس كغيرىما.
كقاؿ آخركف: إنها آية محكمة، كإف الحق الذم ذكره اهلل تعالى في ىذا الموضع ىو: الزكاة 

، فرضخ منو للمساكين المفركضة، كىذا قولنا كبو نأخذ )كمن تطوع بعد ذلك، كفعل خيران(يومان 
 )فحسن، كمن شح( فحظ نفسو أخطأ.

أ[ ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي -أ4بلغني من حيث أثق ]
أنو قاؿ: )نسخت الزكاة كل صدقة في القرآف، )كنسخ  -صلوات اهلل عليهم-بن أبي طالب، 

.)  األضحى( كل ذبح، كنسخ صـو رمضاف كل صـو
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كبلغني من حيث أثق عن جعفر بن محمد ) عن أبيو محمد بن علي( عن أبيو علي بن الحسين 
 قاؿ: )نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن جذاذ الليل كحصاده(.

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كإنما قاؿ ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
ةن لهم، لما لهم من األجر في إطعاـ من حضر من الضعفة كالمساكين، كسلم نظران ألىلو كرحم



كخوفان عليهم من ىواـ األرض، فهذا معنى الحديث عندم كقد قاؿ غيرنا: أف ذلك إيجابان منو 
 أف فيو حقان سول الزكاة، كليس ىذا عندم بشيء.
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 ]كتاب الصياـ[
أما ما نسخ من الصياـ، كمىا اختلف فيو من قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: ك 

ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى  معانيو، قاؿ اهلل سبحانو: ?كيًتبى عىلىٍيكيمي الصّْيىا
? ]البقرة:  [ يعني بذلك المعدكد شهر رمضاف.183أىيَّامان مىٍعديكدىاتو
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 ية كاإلسبلـ []الصياـ بين الجاىل
جػ[ صلى اهلل عليو كآلو كسلم كالذين من قبلهم، ىم أىل األدياف -ب2يعني أمة محمد ]

كالكتب الذين كانوا قبلهم، فكانوا يأكلوف كيشربوف كينكحوف مىا بينهم كبين أف يصلوا العتمة، 
ثلها من كإلى أف يرقدكا ك إذا كاف ذلك امتنعوا بعد النـو من األكل كالشرب كالنكاح إلى م

 الليلة القابلة.
، قيل: أف منهم  ثم إف رجاالن من المسلمين أصابوا نساءىم، كطعموا بعد صبلة العتمة كالنـو

عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأنزؿ اهلل سبحانو: ?أيًحلَّ 
لىةى الصّْيىاـً الرَّفىثي ًإلىى ًنسىاًئكيٍم ىينَّ  لًبىاسه لىكيٍم كىأىنٍػتيٍم لًبىاسه لىهينَّ عىًلمى اللَّوي أىنَّكيٍم كينتيٍم لىكيٍم لىيػٍ

أ[ كىعىفىا عىٍنكيٍم فىاآلفى بىاًشريكىينَّ كىابٍػتػىغيوا مىا كىتىبى اللَّوي -ب4تىٍختىانيوفى أىنفيسىكيٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم ]
ٍيًط األىٍسوىًد ًمنى  لىكيٍم?يعني من الولد ?كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىتَّى يػىتىبػىيَّنى  لىكيمي اٍلخىٍيطي اأٍلبٍػيىضي ًمنى اٍلخى

ـي? 187اٍلفىٍجًر? ]البقرة: [ ، فنسخت ىذه اآلية اآلية التي قبلها ?كيًتبى عىلىٍيكيمي الصّْيىا
 [ .183]البقرة:

[ أنهم  6/1بلغني ] [ فإنو187كأما قولو:?كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى ًفي اٍلمىسىاًجًد? ]البقرة: 
كانوا يعتكفوف في المساجد، ثم يخرج أحدىم لحاجتو، فيجامع أىلو ثم يغتسل، ثم يرجع إلى 

ب[ فىبلى تػىٍقرىبيوىىا كىذىًلكى يػيبػىيّْني اللَّوي -أ64المسجد، فنهى اهلل عن ذلك بقولو: ?تًٍلكى حيديكدي اللًَّو ]
 [ .187بقرة:آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى? ]ال
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[ أنو كاف كتب على الذين من قبلهم على ما ذكرنا أف ال يأكلوا، كال 7/1ككذلك بلغني ]
، فأما قولو: ?كينتيٍم تىٍختىانيوفى أىنفيسىكيٍم...?اآلية فإنو بلغني عن رجل من أصحاب  يشربوا بعد النـو

زكجتو فوجدىا قد نامت  النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو أطاؿ السمور ثم دخل على
 فدعاىا إلى فراشو، فقالت: إني قد رقدت.

فلم يصدقها ككاقعها، فشكى ذلك إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيمن شكى كقد ذكرت 
خبرىم بىدءان، كقد قيل: إنو عمر بن الخطاب، كإنو قاؿ: يا رسوؿ اهلل، أعتذر إليك من نفسي 

 ىذه الخاطئة.
 عمر؟قاؿ: كمىا ذاؾ يا 

قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إني رجعت إلى أىلي بعد أف صليت العشاء، كقد حـر الجماع، فزيٌنت لي 
 نفسي فأتيت المرأة.

 فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))لم تك جديران يا عمر بذلك((.
كيٍم كيٍنتيٍم تىٍختىانيوفى فقاـ آخركف فشكوا إلى النبي بمثل مىا شكى عمر، فنزلت اآلية: ?عىًلمى اللَّوي أىنَّ 

أ[ ، ككاف أيضان شيخان من -أ5أىنٍػفيسىكيٍم?. ككاف ممن فعل مثل ذلك كعب بن مالك األنصارم ]
 األنصار كبير السن يقاؿ لو: صرمة بن مالك جاء إلى أىلو عشاء، كىو صائم فدعا بعشائو.

يخ رأسو فناـ فجاؤكه بطعامو، فقالوا: امهلنا حتى نصنع لك طعامان سيٍخنان تفطر عليو، فوضع الش
فقاؿ: قد كنت نمت، فلم يطعمو، فبات ليلتو يتصلق ظهران كبطنان، فلما أصبح أتى إلى رسوؿ 

ب[ سبحانو ىذه اآلية التي -ب64اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأخبره بخبره فأنزؿ اهلل ]
ى يػىتىبػىيَّنى لىكيمي اٍلخىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى ذكرت أنها نسخت ما قبلها، كقاؿ فيها: ?كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىتَّ 

 [ .187اٍلخىٍيًط اأٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر? ]البقرة: 
فلما أف تلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم اآلية قاـ إليو رجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، رأيت 

 الخيط األبيض من الخيط األسود؟ ىما الخيطاف: األبيض كاألسود.
 : رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))إنك لعريض القفى ىما الليل كالنهار((.فقاؿ
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 ]اإلطاقة كمتى تجب الفدية كلمن [
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كقد اختلف العلماء في ىذه اآلية على فرقتين 



 سأذكرىما، كمىا بو نأخذ منها إف شاء اهلل تعالى.
ـي ًمٍسًكينو? ]البقرة:قاؿ اهلل : إنما  184 سبحانو: ?كىعىلىى الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا [ ؛ فقاؿ قـو

-أ3كانت اإلطاقة عندىم أف الرجل كالمرأة كانا يصبحاف صائمين، ثم من شاء منهما أفطر ]
ولو: ?فىمىٍن جػ[ كأطعم لذلك اليـو مسكينان حتى نسخ اهلل ىذه اآلية باآلية التي بعدىا كىي ق

[ فلما نزلت ىذه اآلية لم يكن ألحد أف يفطر، كىو 185شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي? ]البقرة:
 يطيق الصـو في حضرًه.

 كقالت ىذه الفرقة: أف ىذه اآلية نسخت التي قبلها.
اد اهلل كقالت الفرقة األخرل: أف ىذه اآلية محكمة، يعنوف األكلى ليست بمنسوخة، كإنما أر 

-أ65أ[ بقولو: ?كعلى الذين )ال( يطيقونو? فحذؼ )ال( استخفافان، ككذلك العرب ]-ب5]
 ب[ تحذفها، كىي تريدىا، كتصل بها الكبلـ كىي ال تريدىا.

قاؿ اهلل عزَّ كجل في صلتها كىو ال يريدىا: ?لئىبلَّ يػىٍعلىمى أىٍىلي اٍلًكتىاًب أالَّ يػىٍقًدريكفى عىلىى شىٍيءو ًمٍن 
 [ .29ٍضًل اللًَّو كىأىفَّ اٍلفىٍضلى بًيىًد اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم? ]الحديد:فى 

 كقاؿ الشاعر:
 بيـو جدكد ال فضحتم أباكم .... كسالمتم ك الخيل تدمي شكيمها

 ة.فقاؿ: ال فضحتم أباكم، كإنما أراد فضحتم أباكم، فجعل )ال(، ىا ىنا صل
ٍوـً اٍلًقيىامىًة? ]القيامة: [ . كقولو: ?الى 1كأما مىا طرحها منو كىو يريدىا فقولو تعالى: ?ال أيٍقًسمي بًيػى

ا اٍلبػىلىًد? ]البلد: [ . فأسقط األلف كىو يريدىا؛ ألف المعنى: آال أقسم بهذا البلد، 1أيٍقًسمي ًبهىذى
 كىذا كثير في كتاب اهلل، كفي أشعار العرب.

 :قاؿ الشاعر
 نزلتم منزؿ األضياؼ منا .... فعجلنا القرل أف تشتمونا

 فقاؿ: أف تشتمونا، كىو يريد: أالَّ تشتمونا، فحذؼ )ال( استخفافان.
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قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: )كىذا كلو قولنا، كحجتنا بأف اآلية محكمة 
 كليست بمنسوخة كبذلك نأخذ(.

ين صلوات اهلل عليهما: كىذا مىا ذكر في ناسخ ىذه اآلية كمحكمها، كمىا قاؿ عبد اهلل بن الحس
 قالت ىاتاف الفرقتاف.

ثم اختلفوا بعد في القراءة بها، فقرأىا بعض الناس: ?كىعىلىى الًَّذينى ييًطيقيونىوي? كقرأىا آخركف: 



 ?كىعىلىى الًَّذينى ال ييًطيقيونىوي? فهذا مىا اختلف فيو من ىذا الباب.
 اختلفوا أيضان في معناىا على أربع فرؽ:ثم 

فرقة قالت: فرض الصياـ الـز ال يجزم غيره للمقيمين، لزمهم ذلك باآلية المحكمة، كىي قولو 
[ . كىذا قولنا كبو نأخذ 185أ[ الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي? ]البقرة:-أ6عزَّ كجل: ?فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي ]

كره اهلل ?ال يطيقو? ًلعلةو في نفسو، أك مخافة إلىبلؾ غيره، في كل مقيم، إالَّ من كاف على ما ذ 
 من كلد يرضع أك حامل تطرح، فعلى من كاف كذلك الفدية، كالصـو إذا أطاؽ.

كقالت الفرقة األخرل: ال خيار إالَّ لمريض أك مسافر، ىذا أيضا قولنا، لقوؿ اهلل عزَّ كجل:?فىمىٍن  
? ]البقرة:كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك عىلىى سى   [ .184فىرو فىًعدَّةه ًمٍن أىيَّاـو أيخىرى

[ أف حمزة بن عمرك األسلمي سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 9/1كقد بلغني كصح عندم ]
 كآلو كسلم عن الصـو في السفر.

 فقاؿ لو: ))إف شئت فصم كإف شئت فافطر((.
 )كبلغني أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم صاـ كأفطر(.

حدثني من أثق بو يرفعو إلى ابن عباس قاؿ: )خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في ك 
 عاـ الفتح فصاـ حتى بلغ الكديد ثم أفطر(.

 كبلغني من حيث أثق )أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم صاـ في السفر كأفطر(.
كسلم خرج مسافران في [ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 12/1كبلغني من حيث أثق ]

 رمضاف فنادل في الناس ))من شاء فليصم، كمن شاء فليفطر((.
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ب[ سافر -أ66[ )أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]13/1كبلغني من حيث أثق ]
لثاني عشرة ليلة من شهر رمضاف، فأفطر طوائف من الناس، كصاـ طوائف، فلم يىًعب أحد منهم 

 على أحد(.
[ أنو مىٌر في بعض أسفاره 14/1بلغني أيضان عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ] كقد

جػ[ فرأل رجبلن قد اجتمع الناس فظللوا عليو، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم : -ب3]
 مىا ىنا؟

 فقالوا: رجل صائم.
 قاؿ: ))ليس البر أف تصوموا في السفر((.

? كالحجة )في ىذا( عندنا قوية   كبيرة. قاؿ اهلل سبحانو في مثل ىذا: ?ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى



أ[ . فمن اليسر أف ال يكلف أحد إالَّ طاقتو، كالدين كلو يسر ال عسر -ب6[ ]185]البقرة:
 فيو.

كقالت الفرقة الثالثة: أنو ليس على الشيخ الكبير فدية، كال على الشيخة، كقالوا: إف استطاع 
 إف لم يستطع أفطر، كال شيء عليو.الصـو صاـ، ك 

كممن رىكىل عنو ىذا أنس بن مالك، كقالوا: إنما أكجب اهلل الفدية قبل النسخ على المطيقين 
 دكف غيرىم، كخيرىم بين أف يصوموا أك يطعموا.

ـي ًمٍسًكينو? ]البقرة: نهم [ ، ثم نسخ الفدية ع184فقاؿ: ?كىعىلىى الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا
، كسكت عمن ال يطيق فلم يذكره في اآلية، فصار فرض الصياـ زائبلن عمن ال  كألزمهم الصـو

 ب[ عن المعدمين.-ب66يطيقو كما زاؿ فرض الحج عمن ال يطيقو، ككما زالت الزكاة ]
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كىذا عندم قوؿ فاسد، قاسوه على غير قياس؛ 

لحج ال يقاساف بالصياـ، فرَّؽ اهلل بين ذلك في كتابو، كفرقتو السنة، كذلك أف اهلل ألف الزكاة كا
أكجب في كتابو على كل من حاؿ بينو كبين الصياـ بالفدية كالقضاء، ككذلك سبحانو جعل 

التراب بدالن من الماء، لمن حاؿ بينو كبين الماء، كلم يجعل من الزكاة كال من الحج بدالن، إذا 
 عليهما، فكيف يستوم المعنياف، كتشتبو السنتاف؟لم يقدر 
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 ]الفدية [
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كقد اختلفوا أيضا في الفدية، فقاؿ كثير من 

 الناس: يكتفي في الفدية ًبميدوبين الغداء كالعشاء، لكل مسكين.
 قولنا كبو نأخذ.كقاؿ آخركف: مدين: ميده للغداء، كمده للعشاء، كىذا 

ره لىوي? ]البقرة: يػٍ رنا فػىهيوى خى [ فهذا حض على التطوع، 184كأما قولو تعالى: ?فىمىٍن تىطىوَّعى خىيػٍ
أ[ تصدؽ على مسكين لكل يـو -أ7كداللة على الخير، كقد قاؿ بعض العلماء: أنو أراد من ]

 أفطره، فهو خير لو، كلعمرم إف إطعاـ اثنين خير من إطعاـ كاحد!
لت الفرقة الرابعة في الحامل كالمرضع إذا خافتا على أكالدىما: عليهما اإلطعاـ، كال قضاء كقا

عليهما، ذكر ذلك عن ابن عباس، ك إبراىيم كالحسن كعطاء كالضحاؾ بن مزاحم كغيرىم، 
ب[ الفرقة: عليهما القضاء، كال إطعاـ عليهما، كبهذا القوؿ -أ67كقاؿ من خالف ىذه ]

لمعافو سأذكرىا إف شاء اهلل تعالى، منها: مىا قد أجمع عليو العلماء قالوا نقوؿ، كبو نأخذ، 
جميعان: إنو من دخل عليو شهر رمضاف كعليو دىين من رمضاف أك كلَّو، أف عليو أف يصـو رمضاف 



 الداخل، كيطعم لكل يـو مسكينان عدد مىا أفطر.
كمين، فحكم بالفدية في آية، كمن الحجة في ذلك أف اهلل حكم في التارؾ للصـو من عذرو بح

كحكم بالقضاء في آية أخرل، فلما أف لم يجد ذكر الحامل كالمرضع مسمى في آية كاحدة، 
 جمعناىما جميعان عليهما القضاء كاإلطعاـ، ككاف ذلك الصواب عندنا كاالحتياط.

لم في [ أتيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كس15/1كقد بلغني عن أنس بن مالك أنو قاؿ: ]
إبلو لجار لي أخذت فوافقتو كىو يأكل، فدعاني إلى طعامو فقلت: إني صائم، فقاؿ: ادف 

، كشطر الصبلة، كعن الحامل  أخبرؾ عن ذلك فقاؿ:" إف اهلل كضع عن المسافر الصـو
كالمرضع"، فكاف بعد ذلك يتلهف كيقوؿ: إالَّ أكلت من طعاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 ي.كسلم حين دعان
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-أ4أ[ يتغدل ]-ب7[ أنو دخل عليو األشعث بن قيس كىو ]16/1كبلغني عن ابن مسعود ]
جػ[ يـو عاشوراء فدعاه إلى غدائو، فقاؿ: إني صائم؛ فقاؿ ابن مسعود: إنما كاف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم يصـو عاشوراء، أك كاف الناس تصومو فلما نزؿ شهر رمضاف ترؾ؛ 

 شاء صامو، كمن شاء تركو، أفطره.فمن 
[ كنا نصـو عاشوراء كنخرج زكاة 17/1كبلغني أيضا عن قيس بن سعد بن عبادة أنو قاؿ: ]

 الفطر، فلما أمرنا بالزكاة كصـو شهر رمضاف لم نؤمر بهما كلم ينو عنهما، ككنا نفعلهما.
صياـ كمنسوخو، كما قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فهذا ما ذكر من نسخ ال

اختلف فيو منو، كلم أذكر ما ذكرت من االختبلؼ الذم ال كجو لو إالَّ مخافة أف يحتج بذلك 
 محتج، كيظن أنو مصيب.
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 ]كتاب النكاح[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأما ما ذكر في النكاح كجاء في الكتاب من 

 ب[ كما اختلف فيو منو.-ب67إف شاء اهلل تعالى ]ناسخو كمنسوخو فأنا ذاكر ذلك 
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 ]نكاح الكتابيات[
[ . فزعم قـو أنها منسوخة 221قاؿ اهلل سبحانو: ?كىالى تىنًكحيوا اٍلميٍشرًكىاًت حىتَّى يػيٍؤًمنَّ? ]البقرة:

ًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن نسخها قولو تعالى: ?كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى الَّ 
? ]المائدة: رى ميسىاًفًحينى كىالى ميتًَّخًذم أىٍخدىافو [ ، 5قػىٍبًلكيٍم ًإذىا آتػىٍيتيميوىينَّ أيجيورىىينَّ ميٍحًصًنينى غىيػٍ

كقاؿ آخركف: إنها محكمة، كالقوؿ عندنا: إنها محكمة كليست بمنسوخة، كأٌف معنى اآلية: أف 
أ[ بين -أ8نكاحهن بعد إيمانهن ال ما ديمن على كفرىن كال تمييز عندنا ]اهلل سبحانو إنما أباح 

 أىل الكتاب، كال بين المشركين في النكاح كلهم أىل شرؾ.
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: أم شرؾ أعظم من شرؾ النصارل، كىم يزعموف 

يجحدكف محمدان صلى اهلل عليو أف عيسى ربهم، كأف اهلل ثالث ثبلثة، كغير ىذا من الكفر، ك 
كآلو كسلم كما جاء بو من كتاب، ككذلك اليهود يجحدكف جميع ذلك كيقولوف: أف هلل كلدان، 
كصنوؼ أيضان من الكفر، كمن قاؿ بما ذكرنا كجحد محمدان صلى اهلل عليو كآلو كسلم أك آية 

 من كتاب اهلل فكافر عندنا.
هما: كمن الحجة على من أجاز نكاحهن، كاحتج قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل علي

 باآلية، أف نقوؿ لو: أليس اهلل قاؿ في أكؿ اآلية: ?كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت ?!!
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فبين بقولو: )المحصنات( أنهن العفائف، ثم قاؿ: ?ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت ?، فلم يبح تزكيج 
 المسلمات، إالَّ أف يكن محصنات فكيف يبيح نكاح المحصنات، إالَّ أف يكن مؤمنات، كال

المحصنات البلتي غير مؤمنات!؟ ىذا من أمحل المحاؿ، ىو سبحانو يحـر نكاح من كاف 
ب[ فكيف يحل نكاح المشركات، كإف كن -أ68متسميان باسم اإلسبلـ إذا كاف زانيان ]

، كال نكاح مسلمة إالَّ أف محصنات، كاهلل سبحانو لم يبح نكاح محصنة إالَّ أف تكوف مؤمنة
تكوف من المحصنات، فإذا اجتمعا في امرأة جاز نكاحها كإذا افترقا كاف النكاح فاسدان. كقد 

أ[ أف حذيفة -ب8قاؿ الذين زعموا أف اآلية التي في البقرة نسختها اآلية التي في المائدة ]
ركا أف طلحة تزكج نصرانية، تزكج يهودية، كأف عمر أمره بفراقها على حد التنزيو، كزعموا كذك

كىذاف خبراف ال أدرم ما ىما غير أني أحببت ذكرىما لما قدمت، كذكركا أيضا أف عثماف تزكج 
نائلة بنت الفرافصة الكلبية، كىي نصرانية، كىذا عندم عن عثماف ليس بصحيح، ألحاديث 

لها، كمما يفسد ىذه  عارضتو يذكر فيها إسبلـ أبيها )كإسبلـ أمها( كإسبلمها قبل تزكيج عثماف



األحاديث عندم كعب بن مالك ، كما أراد من تزكيج امرأة من أىل الكتاب، كسؤالو رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن ذلك كنهيو إياه عنو، كقد قيل: إنو قاؿ لو: إنها ال تحصنك، كال 

جػ[ -ب4يو كآلو كسلم ]أدرم ما ىذه اللفظة الزائدة، كزعموا أيضان أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عل
 )رجم يهوديان كيهودية(.

[ أنهم أجمعوا على 18/1كقد بلغني عن ابن عباس رضي اهلل عنهما كغيره ما يفسد قولهم ]
تحريم نساء أىل الكتاب إذا كن حربان، كاآلية التي احتج بها من احتج فإنها جاءت مبهمة لم 

م األكؿ، إذا كانوا يعملوف بظاىر يبين فيها سلم من حرب، فهذا مما يفسد عليهم قياسه
 الكتاب كمخرج اللفظ.
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 ]نكاح المجوسيات كالوثنيات المشركات[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فأما المجوسيات كالوثنيات، كجميع المشركات، 

بو في فلم يختلف أحد علمتو في تحريم نكاحهن، كالقوؿ عندنا في المملوكات مثل ما قلنا 
الحرائر قبل ىذا، كقد رخص غيرنا في نكاح المملوكات ذميات كن أك مشركات، كاحتجوا أف 

أ[ إنما ذكر كحـر النكاح، كلم يذكر ملك اليمين، كىذا عندنا قوؿ مدخوؿ -أ9اهلل تعالى ]
 فاسد.
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 ] نكاح المسبيات[
ف، ففاسد ال يعرؼ ىذا الخبر، فأما ما اعتلوا بو في سبي أكطاس أنهن كطئن، كىن عوابد أكثا

كال يجب أف يصدؽ بمثلو عن النبي ) صلى اهلل عليو كآلو كسلم ( كال على أحد من أصحابو، 
[ أف بعضهم سأؿ عما كانوا يأخذكف من السبي فقالوا: كنا نأمرىن أف 19/1بل قد بلغنا ]

اهلل كأف محمدان رسوؿ  يغتسلن ثم يتوجهن القبلة، ثم نأمرىن أف يسلمن كيشهدف أف ال إلو إالَّ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثم يدنوا منها صاحبها بعد أف يفعل ذلك كيستبرل أرحامهن، 

 كىذا الحديث مفسد ما ادعوا في سبي أكطاس.
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 ]نكاح الزانية كالزاني[
رًكىةن كىالزَّانًيىةي الى يىنًكحيهىا إالَّ زىافو كمما اختلف فيو قوؿ اهلل تعالى: ?الزَّاًني الى يىنًكحي إالَّ زىانًيىةن أىٍك ميشٍ 

ـى ذىًلكى عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى? ]النور: [ فزعم قـو أنها منسوخة ال يعمل بها ، كأف 3أىٍك ميٍشًرؾه كىحيرّْ
اآلية التي بعدىا ىي التي نسختها، كىي قولو اهلل سبحانو: ?كىأىنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمٍنكيٍم? 

عموا أف البغايا ىن األيامى، كاعتلوا أيضا بحديث ضعيف في اآلية التي ذكر [ ؛ فز 32]النور:
اهلل فيها تحريم نكاح الزانية كالزاني؛ فزعموا أف رجاالن كانوا يزنوف في الجاىلية بنساء كن 

ب[ اهلل ذلك عليهم خاصة -أ69عواىر، فلما أف حـر اهلل الزنا أرادكا أف يتزكجوىن فحـر ]
[ ، كىذا حديث ال نعرفو كلم يجيء إالَّ من جهة 3ال يىنًكحي إالَّ زىانًيىةن? ]النور: لقولو:?الزَّاًني

كاحدة، ثم اختلف أصحاب ىذا القوؿ، فقاؿ بعضهم: كاف تحريمان عامان كاحدان ثم نسختو 
أ[ ، كقاؿ بعضهم: لم يكن التحريم إالَّ على أكلئك خاصة دكف غيرىم، كقاؿ -ب9الرخصة ]

من نسخ اآلية كأباحوا نكاح البغايا كإمساكهن، كقاؿ اآلخركف: إف اآلية  بعضهم: بما ذكرت
 محكمة قائمة محرمة، كىذا قولنا كبو نأخذ، غير أف لها عندنا معنى كمخرجان.
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نقوؿ: إف اهلل سبحانو إنما ذكر ذلك كحرمو ما كانت مقيمة على فجورىا كبغيها، فحراـ على 
فاجر ما كاف مقيمان على فجوره فحراـ نكاحو مؤمنةن، فإف تابا المؤمنين نكاحها، ككذلك ال

كصحت توبتهما فبل بأس بإنكاحهما، ال شيء أشد من الكفر باهلل، فقد قبل اهلل التوبة من 
المشركين، كأثنى عليهم، كالمعنى في اآلية أنو ال يحل لمؤمن أف ينكح زانية مقيمة على زنائها، 

ان مقيمان على زنائو، كمعصيتو هلل فهذا عندنا ىو معنى اآلية، كىي كال يحل لمؤمنة أف تنكح زاني
[ أف قومان 21/1محكمة، كلقد بلغني من حيث أثق عن أمير المؤمنين صلوات اهلل عليو ]

 اختصموا إليو في رجل تزكج امرأة فزنت قبل أف يدخل بها، أنو فرؽ بينهما.
فزنت قبل أف يدخل بها، ففرؽ بينهما  [ أف رجبلن تزكج امرأة22/1كذكر أيضان عن بعضهم ]

 كلم يعطها صداقان، كأحسب ذلك عن شريح.
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 ]اللعاف[
ب[ صلوات اهلل عليهما: كمما يحتج بو أيضان على ما ذكرنا -ب69قاؿ عبد اهلل بن الحسين ]

أ[ بين المتبلعنين فنقوؿ -أ10ما حكم بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في التفريق ]
لخصمنا: إذا كانت تحـر عليك بأف ترميها بالفجور، أك بأف تنفي من كلدىا حتى يحكم عليو 

، كالحجة لو بذلك ألـز  في ذلك باللعاف، ثم تصير محرمة عليو بالتهمة، فهي عليو باليقين أحـر
جػ[ المحصنات من -أ5كالقوؿ عليو أككد؛ ألف اهلل سبحانو اشترط على المؤمنين نكاح ]

كمع ىذا ال يؤمن أف تفسد على زكجها نسبو، كيدخل فيو ما ليس منو حتى تحل في  المؤمنات،
ذلك الحراـ، كتحـر منو الحبلؿ، فأم عظيمة أعظم من ىذا أك أجل عند اهلل سبحانو، كقد 

احتج قـو بحديث عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ضعيف كذب ال يلتفت إليو، كىو 
لنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم : أف امرأتو ال ترد يد المس، [ أف رجبلن زعموا قاؿ ل23/1]

فأمره صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يستمتع منها. كىذا باطل كذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم ، كلم يرك ىذا إالَّ من جهة كاحدة كال يعبأ بها، غير أني أحببت ذكرىا حتى 

خبر صحيح، كىذا ىو المعنى عندنا، كاهلل أعلم. في ىذه  لئبل يحتج بها محتج فيظن أف ىذا
اآلية، كالنكاح الذم ذكره اهلل سبحانو، كىو محتمل للتزكيج كالعقد، محتمل أيضان للجماع، 

 كقد ركم عن ابن عباس أنو قاؿ: النكاح الجماع ، كقاؿ غيره: ىو العقد فهذا ما اختلف فيو.
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 ]نكاح المتعة[
أ[ -ب10بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما اختلف فيو نكاح المتعة التي ]قاؿ عبد اهلل 

هينَّ فىآتيوىينَّ أيجيورىىين ?  ٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍ ذكرىا اهلل في سورة النساء كىو قولو تعالى: ?فىمىا اٍستىٍمتػى
: ىي منسوخة نسخها قوؿ اهلل عز كجل: ?يىاأىيػُّهىا النَّ 24]النساء: ًبيُّ ًإذىا [ ، فقاؿ في ذلك قـو

تًًهنَّ? ]الطبلؽ: [ ، كقاؿ آخركف: أنها محكمة كالقوؿ عندنا أنها 1طىلٍَّقتيٍم النّْسىاءى فىطىلّْقيوىينَّ ًلًعدَّ
منسوخة نسخها الكتاب كالسنة، كأف االستمتاع الذم ذكره اهلل إنما ىو: تزكيج، إالَّ أنو كاف فيو 

 شرط، كقد فسرت ذلك في آخر الباب.
فنسخها قوؿ اهلل سبحانو: ?كىالًَّذينى ىيٍم ًلفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى إالَّ عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا كأما الكتاب 

ري مىليوًمينى? ]المعارج: انػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍ [ ، فنسخها ما أكجب اهلل سبحانو من 31-29مىلىكىٍت أىٍيمى
 اء: أنكحوا كال تنكحوا.العدة للزكجة، كالميراث كالصداؽ كالطبلؽ، كقولو لؤلكلي

 كأما السنة، فنهى رسوؿ اهلل ) صلى اهلل عليو كآلو كسلم ( عنها كعن كل شرط في النكاح.
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كقد بلغني من غير جهة أف المتعة إنما كانت ثبلثة أياـ، كأنها كانت تزكيجان إالَّ أنو كاف فيها 
ي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو شركط، فنسخ اهلل تلك الشركط بما ذكرنا، كما كاف من نه

[ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم اعتمر فشكا إليو الناس 25/1كسلم عنها كذلك ]
العزبة فقاؿ: ))استمتعوا من ىذه النساء كاجعلوا األجل بينكم ثبلثة أياـ، فما أحسب أف رجبلن 

بره((، فلما أف كاف اليـو الرابع أك الثالث منكم يستمكن من امرأة ثبلثة أياـ إالَّ كالَّىا الرابعة بد
من قولو خرج عليو السبلـ حتى كقف بين الركن كالمقاـ، كأسند ظهره إلى الكعبة ثم قاؿ: ))يا 

أ[ أال كأف اهلل قد حـر ذلك إلى -أ11أيها الناس إني كنت أمرتكم باالستمتاع من ىذه النساء ]
[ فليخل سبيلها، كال تأخذكا مما أتيتموىن ب-ب70يـو القيامة، فمن كاف عنده منهن شيء ]

 شيئان((، فهذا ما صح عندنا في تلك العمرة كالمتعة.
كقد بلغني من حيث أثق عن محمد بن الحنفية عن أبيو علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليو 

[ أنو مرَّ بابن عباس كىو يفتي بنكاح المتعة. فقاؿ لو علي عليو السبلـ قد نهى رسوؿ 26/1]
  صلى اهلل عليو كآلو كسلم عنها، كعن لحـو الحمر األىلية.اهلل

[ أنو قاؿ بعد ما 27/1كقد بلغني عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في حديث آخر ]
ذكرنا عنو من قولو في تحريمها ما قالو في اليـو الثالث في آخر كبلمو: ))متعة النساء حراـ(( 

 حتى قاؿ ذلك مرتين أك ثبلثان.
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قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كما علمت أف أحدان كاف يبيحها من أصحاب 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إالَّ ابن عباس .

كقد بلغني كتقرر عندم أنو رجع عنها كحرمها قبل كفاتو كالمتعة التي قلنا أنها كانت على عهد 
جػ[ أنو كاف فيها شرط كذا ككذا بكذا، -ب5سلم فإنما بلغنا ]رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ك 

كليس بيننا توارث، ثم جاء النسخ لذلك كالنهي عنو، لما أراد اهلل سبحانو من صحة األنساب 
 كالصبلح في الدين كالمؤمنين.

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كال أعلم أف أحدان من أىل العلم جميعان ال من 
ل العراؽ كال من أىل الحجاز، كال من أىل الشاـ، كال من أصحاب اآلثار، كال ممن يؤخذ أى

بقولو إالَّ كقد أجمعوا جميعان أنها حراـ، كأنها منسوخة بما ذكرنا من الحجج في أكؿ كبلمي ىذا 



ب[ غير فرقة زعمت أنها فرقة من فرؽ الشيعة ممن ينتحل القوؿ باإلمامة -أ71أ[ ]-ب11]
وا على الشيعة كغيرىم بهذا القوؿ كمثلو، كدلسوا على الشيعة كغيرىم بهذه األقاكيل، فقد خلط

 فهذا جميع ما اختلف فيو من ناسخ النكاح كمنسوخو.
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 ]كتاب الطبلؽ[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فأٌما ما جاء من الطبلؽ في الناسخ كالمنسوخ 

 فدية المختلعة، كعدة الوفاة.كذلك في مكانين: أحدىما 
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 ]فدية المختلعة [
[ ، ثم قاؿ بعد 229قاؿ اهلل تعالى: ?كىال يىًحلُّ لىكيٍم أىٍف تىٍأخيذيكا ًممَّا آتػىٍيتيميوىينَّ شىٍيئنا? ]البقرة:

ديكدى اللًَّو فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا ًفيمىا ذلك:?ًإالَّ أىٍف يىخىافىا أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ ييًقيمىا حي 
 [ .229افٍػتىدىٍت ًبًو? ]البقرة:

ًإٍثمنا ميًبيننا? ]الن اىينَّ ًقنطىارنا فىبلى تىٍأخيذيكا ًمٍنوي شىٍيئنا أىتىٍأخيذيكنىوي بػيٍهتىاننا كى [ 20ساء:كقاؿ: ?كىآتػىٍيتيٍم ًإٍحدى
ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو? فأحلت ىذه اآلية األخذ منهن عند  ثم نسخ ىذا بقولو:?إالَّ أىٍف يىخىافىا أىالَّ 

 تركهن إقامة حدكد اهلل، كذلك عند عصيانهن ألزكاجهن، كترؾ طاعتهن كنشوزىن.
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 ] أكؿ مختلعة في اإلسبلـ [
كأكؿ مختلعة كانت في اإلسبلـ حبيبة بنت سهل كانت عند قيس بن ثابت بن شماس فأتت 

ليو كآلو كسلم ، فقالت: يا رسوؿ اهلل، ال أنا، كال ثابت، فقاؿ لها رسوؿ اهلل النبي صلى اهلل ع
 [ ))أفتردين عليو ما أخذت منو((؟28/1صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ]

قالت: نعم، ككاف ثابت قد تزكجها على حديقة من نخل، فقاؿ ثابت: ىل تطيب ذلك لي يا 
 ى اهلل عليو كآلو كسلم بطبلقها((.رسوؿ اهلل، قاؿ: ))نعم؛ فأمره رسوؿ اهلل صل



قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فهذا ما جاء في نسخ الطبلؽ كمنسوخو 
 ب[ .-ب71]
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 ]الفرقة بسبب النشوز كسوء العشرة )الحكمين([
أ[ فإنو بلغني عن علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليو من حيث أثق بو، -أ12كأما الحكمين ]

[ أنو جاءه رجل كامرأة قد نشزت عنو، كمع كل كاحد منهما جماعة من 29/1غير جهة ] كمن
 الناس، فأمرىم أف يبعثوا حكمان من أىلو كحكمان من أىلها ففعلوا.

فقاؿ علي عليو السبلـ للحكمين: أتدرياف ما عليكما؟ إف رأيتما أف تفرقا فرقتما، كإف رأيتما أف 
مرأة: رضيت بكتاب اهلل، كعلي كلي اهلل، فقاؿ الرجل: أما الفرقة تجمعا جمعتما، فقلنا: قالت ال

فبل، فقاؿ لو علي عليو السبلـ: كذبت كاهلل حتى ترضى كما رضيت، كعلى ىذا أىل العلم 
، كال أعلم غيره متواطئين عليو، كقد قاؿ أمير المؤمنين صلوات اهلل عليو: إف حكم أحد  اليـو

حتى يجتمعا، كذلك قوؿ كثير من أىل العلم، كىو قولنا  الحكمين كلم يحكم اآلخر فبل شيء
 كبو نأخذ.

: ال تكوف إالَّ بإذف السلطاف كعنده، كقاؿ آخركف: إنو جائز أيهما   كاختلفوا في الفرقة، فقاؿ قـو
كاف كأمرىما جائز في تلك الفرقة، إف فرقا بثبلث أك باثنتين أك كاحدة، كنحن نقوؿ: إذا كاف 

ذلك عنده كبأمره، كإف كاف اإلماـ الذم قلناه معدكمان جاز ذلك فيما بينهم، اإلماـ عادالن كاف 
 ككاف إذا أراد رجعتها خاطبان من الخيطاب.

[ أف عمر أجاز شراء امرأة من زكجها تطليقة بألف، كركم إجازة ذلك عن 30/1كقد بلغني ]
ح أف امرأة قالت عثماف، ككذلك بلغني عن شريح أنو أجاز خلعان دكنو، كذكر أيضان عن شري

 لزكجها: أترؾ لك صداقي على تطليقي.
 قاؿ: فأنت طالق.

 قالت: ال كاهلل حتى تمرىا ثبلثان.
 قاؿ: أنت طالق ثبلثان.
أ[ فاختصما إليو، فقاؿ: أما امرأتك -ب12ب[ فاردد عليَّ مالي ] -أ 72قالت: قد طلقتني ]

 و من الحكمين.جػ[ . كىذا ما اختلف في-أ6فقد بانت منك كأما مالك فلك ]
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 ] عدة الوفاة[
[ 29/1قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأما ما نسخ من العدة فإف اهلل تعالى ]
رى ًإخٍ  ٍف رىاجو فىإً قاؿ:?كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا كىًصيَّةن أًلىٍزكىاًجًهٍم مىتىاعنا ًإلىى اٍلحىٍوًؿ غىيػٍ

خىرىٍجنى فىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفي مىا فػىعىٍلنى ًفي أىنفيًسًهنَّ ًمٍن مىٍعريكؼو كىاللَّوي عىزًيزه حىًكيمه? ]البقرة: 
240. ] 

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فكانت المرأة في ذلك الوقت إذا توفي زكجها 
كمالو، فنسخ ذلك بقوؿ اهلل سبحانو: ?كىالًَّذينى اعتدت منو سنة، كلها النفقة كالسكنى في بيتو 

[ ، كنسخ 234يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشرنا? ]البقرة: 
ن الوصية التي في اآلية بالميراث الذم حكم اهلل بو كىو: الربع كالثمن، كمن ذلك ما ذكر ع

 [ ))ال كصية لوارث((.31/1رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ]
[ أف امرأة جاءتو فقالت: 32/1كلقد بلغني عن أـ سلمة زكج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]

إف ابنة لي توفي عنها زكجها، كاشتكت عينها، كىي تريد أف تكحلها، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
: ))قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحوؿ، كإنما ىي أربعة أشهر  عليو كآلو كسلم

ب[ يعتددف سنة، فإذا -ب72كعشران(( كإنما أراد بالبعرة نساء الجاىلية، كذلك أنهن كن ]
مضت السنة خرجت المرأة من بيت زكجها، ثم رمت ببعرة كراءىا عند انقضاء العدة كانقضاء 

 الحوؿ.
سين صلوات اهلل عليهما: فهذا جميع ما ذكر، كاختلف فيو من ناسخ قاؿ عبد اهلل بن الح
 أ[ .-أ13الطبلؽ كمنسوخو ]
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 ] كتاب الحدكد[
 قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فأما ما ذكر من الحدكد كناسخها كمنسوخها.
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 ]حد الزنا[
اًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم فىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن ًمٍنكيٍم فىًإٍف فإف اهلل تعالى قاؿ: ?كىالبلًتي يىٍأتًينى اٍلفى 

[ ، 15شىًهديكا فىأىٍمًسكيوىينَّ ًفي اٍلبػيييوًت حىتَّى يػىتػىوىفَّاىينَّ اٍلمىٍوتي أىٍك يىٍجعىلى اللَّوي لىهينَّ سىًبيبلن? ]النساء:



هيمىا ًمائىةى جىٍلدىةو? ثم نسخ ىذه اآلية قولو في النور: ?الزَّانًيىةي كى  الزَّاًني فىاٍجًلديكا كيلَّ كىاًحدو ًمنػٍ
? فإنما أراد اهلل سبحانو سيجعل اهلل لهن 2]النور: ًبيبلن [ ، كأما قولو:?أىٍك يىٍجعىلى اللَّوي لىهينَّ سى

ٍلنىاهي ًإلىى ًمائىًة أىٍلفو أى  ٍك يىزًيديكفى? سبيبل؛ غير أف )أك( تقـو مقاـ الواك كما قاؿ تعالى: ?كىأىٍرسى
يريد كيزيدكف؛ ألف اهلل ال يشك فكذلك فعل اهلل سبحانو، جعل السبيل  -[ 147]الصافات: 

 لهن إلى ترؾ اإلمساؾ في البيوت الجلد الذم حكم بو فيهن.
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما نسخت أيضان آية النور قولو تعالى: 

اًف يىٍأتًيىانًهى  هيمىا ًإفَّ اللَّوى كىافى تػىوَّابنا رىًحيمنا? ?كىاللَّذى ا ًمٍنكيٍم فىآذيكىيمىا فىًإٍف تىابىا كىأىٍصلىحىا فىأىٍعًرضيوا عىنػٍ
 [ .16]النساء:

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كذلك األذل؛ فإنما كاف إمساؾ النساء في 
كالتجشيم كالتنقل بهم كالتنزه عن ب[ التعبير لهم -أ73البيوت حتى يمتن، كأذل الرجاؿ ]

 أفعالهم.
 كقد ذكر عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنو كغيره أنهم كانوا مع ذلك يضربوف بالنعاؿ.

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فنسخ الجميع كجعل السبيل كطرح األذل 
 بالجلد بدالن منو كلو.
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هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من الجهة التي أثق بها أنو كبلغني عن بعض أصحاب رسوؿ ا
أ[ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم بىاف لنا -ب13[ قاؿ: )كاف الوحي إذا نزؿ على ]33/1]

جػ[ قاؿ: -ب6منو ذلك كغمض عينيو، فنزؿ عليو يومان فسكتنا، فلما أف سرل عنو ]
بالبكر جلد مائة كنفي عاـ، كالثيب بالثيب ))خذكىن كاقبلوىن قد جعل اهلل لهن سبيبلن، البكر 

 الرجم(( كأما قولو: فاقبلوىن فنقوؿ: بعد أف تصح توبتهن.
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 ]خركج المعتدة بغير عذر[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: ىذا ما نسخ في الزنا كأما قولو في المطلقات: 

يػّْنىةو? ]الطبلؽ: ?ال تيٍخرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوتًًهنَّ كىال يى  [ ، فكاف 1ٍخريٍجنى ًإالَّ أىٍف يىٍأتًينى ًبفىاًحشىةو ميبػى
إخراجهن عند الفاحشة كاجب، كإمساكهن في البيوت، ثم نسخ ذلك أيضان بالجلد كغيره مما 



في سورة النور مما قد ذكرتو في نكاح الزانية كالزاني، كفي ذلك القوؿ الكفاية؛ فهذا جميع ما 
 الحدكد في الزنا كالحمد هلل كثيران.نتكلم فيو من 
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 ~]حدكد أىل الذمة كالحكم بينهم[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما اختلف فيو أيضان من ناسخو كمنسوخو 

 حدكد أىل الذمة.
هيٍم? ]الم نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍ [ ، فقاؿ 42ائدة: قاؿ عز كجل في ذلك: ?فىًإٍف جىاءيكؾى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ

قـو أنها محكمة كأف اإلماـ فيهم بالخيار إف شاء حكم بينهم، كإف شاء أعرض عنهم، كقاؿ 
نػىهيم ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي? ]المائدة:  [ 49آخركف: إف ىذه اآلية منسوخة نسخها قولو: ?كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ

أنزؿ اهلل، كالذين قالوا بقولنا  ، كالقوؿ عندنا أنها منسوخة، كأف الواجب أف يحكم بينهم بما
بنسخ ىذه  -الذين قالوا بالنسخ -أنها منسوخة أكثر ممن قاؿ أنها محكمة، غير أنهم أجمعوا 

 اآلية، كالذين قالوا أنها محكمة أف الحكم بينهم بما في كتاب اهلل
ما قولو: أ[ قاؿ:لم ينسخ من المائدة إالَّ آيتين: أحدى-أ14كقد بلغني عن مجاىد كغيره أنو ]

نػىهيٍم ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي? ]المائدة: نػىهيٍم 49?كىأىف اٍحكيٍم بػىيػٍ [ ، نسخت قولو: ?فىًإٍف جىاءيكؾى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ
هيٍم? ]المائدة:  ـى? 42أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍ [ ، كاألخرل قولو:? ال تيًحلُّوا شىعىائًرى اللًَّو كىال الشٍَّهرى اٍلحىرىا

تػيليوا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىٍدتيميوىيٍم? ]التوبة: [ ، نسخها 2]المائدة:   [ .5قولو عز كجل: ?فىاقػٍ
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كما أكثر من قاؿ من العلماء أف آخر سورة نزلت 

المائدة، كأف فيها ثماني عشر فريضة ليس فيها منسوخ، كقاؿ آخركف: آخر سورة نزلت ?ًإذىا 
ٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي? كزعم آخركف: أنو ليس في المائدة منسوخ، كأف جميع ما فيها محكم جىاءى نى 

 ناسخ، كقد ذكرت االختبلؼ فيها كفيما نسخ منها في مواضعو.
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كىذا جميع ما جاء في ناسخ الزنا كغيره من 

 ل الذمة.الحدكد، كما ذكرنا من الحكم بين أى
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 ]ما قيل في القصاص[
ب[ كمما اختلف فيو أيضان كفي ناسخو -أ74قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: ]



لىى اٍلحيرُّ بًاٍلحيرّْ كىاٍلعىٍبدي  -كمنسوخو القصاص قاؿ اهلل سبحانو: ?كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ًفي اٍلقىتػٍ
 [ .178بًاٍلعىٍبًد? ]البقرة:

(1/67) 

 

 ]القصاص بين الجاىلية كاإلسبلـ[
[ أف ىذه اآلية إنما نزلت في حرب كانت بين بطنين من 34/1كقد بلغني من حيث أثق بو ]

العرب، قد اختلف في أسمائهما، كأنو كاف أحد البطنين أشرؼ من اآلخر فقالوا: نقتل بالعبد 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم  منا الحر منكم، كبالمرأة الرجل، فنزلت ىذه اآلية فأمرىم

أ[ فزعم قـو أنها منسوخة، نسخها قوؿ اهلل تعالى: -ب14أف يتساككا بالقتلى على ما نزلت ]
 [ . كىذا عندم قوؿ ضعيف.45?النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس? ]المائدة: 

 كقاؿ آخركف: اآليتاف جميعا محكمات.
هذا القوؿ أقوؿ، كىو عندم إف شاء اهلل قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كب

الصواب كلكلو معنى، أما قولو: ?النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس?فإنما ذلك على أف أنفس األحرار متساكية 
جػ[ -أ7فيما بينهم، ليس ألحد على أحد فضل عند القتل، أنفسهم كاحدة، ككاف ىذا القوؿ ]

يد، كأخبر أف دماء األحرار متكافئة، كأف حيكم حىكمى اهلل بو في أنفس األحرار دكف أنفس العب
أنفس العبيد متساكية كمتكافئة فيما بينهم دكف األحرار؛ كذلك لقولو سبحانو: ?اٍلحيرُّ بًاٍلحيرّْ 

 [ .178كىاٍلعىٍبدي بًاٍلعىٍبًد كىاأٍلينثىى بًاأٍلينثىى? ]البقرة: 
و كزكجتو فلطمها؛ [ أف رجبلن من المسلمين اختصم ى35/1كقد بلغني من حيث أثق بو ]

فاجتمع أكلياؤىا إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فسألوه القصاص، فهمَّ النبي صلى اهلل 
ب[ قػىوَّاميوفى عىلىى -ب74عليو كآلو كسلم أف يقتصهم منو، فأنزؿ اهلل سبحانو: ?الرّْجىاؿي ]

...?اآلية  [ ، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 34]النساء:النّْسىاًء ًبمىا فىضَّلى اللَّوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو
عليو كآلو كسلم : ))أردنا شيئان فجاء اهلل بخير منو(( فصرفهم كلم تقتص المرأة من زكجها، 
فميز اهلل عز كجل بينهم، كفرؽ بين الحر كالعبد كالرجل كالمرأة، كلمن أجمع معنا على ىذا 

 بد كالحر في النفس كحدىاالقوؿ أكثر ممن خالفنا من الذين يركف القصاص من الع
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أ[ على من ذكرت ممن -أ15قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما احتج بو ]
خالفنا قوؿ اهلل سبحانو:?النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس كىاٍلعىٍينى بًاٍلعىٍيًن كىاألىنفى بًاألىنًف كىاأٍليذيفى بًاأٍليذيًف كىالسّْنَّ 

? ]المائدة: بًالسّْنّْ كىاٍلجيري  [ ، كالكبلـ نسق يتبع بعضو بعضان، فعلمنا أنو إنما أراد 45كحى ًقصىاصه
ما ذكرنا من تكافؤ نفوس األحرار بينهم، ك أف كلما ذكره اهلل سبحانو من نفس أك غيرىا فهو 
بين األحرار دكف العبيد، فإف زعم زاعم أف ?النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس? ناسخ فكيف يساكم بين أنفس 

حرار كالعبيد، كال يساكم بينهم في الجراح كالقصاص في األعضاء كاآلية كاحدة، كالكبلـ األ
نسق يتبع بعضو بعضان لم يفصل بينو بشيء، فبل بد لمن قاؿ بهذا أف يجعل القصاص بين الحر 
كالعبد في كل شيء، كإالَّ فسدى عليو قولو إلجماعو، مع إجماع األمة أنو ال قصاص في الجراح 

ر كعبد، كرىدتو الحجة إلى قولنا؛ ألنو ليس لو أف يأخذ بعض اآلية كيدع بعضها، كيفضل بين ح
من ذلك ما لم يفضلو اهلل بو، ككيف يرل أف يقتل حره بعبد لم يرد بقتلو فسادان في األرض، 

كيستحل ذلك كيستجيزه، ك ال يرل أف يجعل بينهم قصاصان فيما دكف النفس، كالنفس أكبر 
من القصاص، كىذا أيضان قوؿ منهم ببل ثبت كال حجة ال من الكتاب كال  ب[ كأعظم-أ75]

 من السنة كال من المعقوؿ.
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 ]حد الحرابة [
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما اختلف فيو من الحدكد أيضان ]ماركم[ عن 

من بني سليم قدموا على  [ أف قومان من عرنة كقيل:36/1النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم المدينة، فاعتلوا بها، فقاؿ لهم رسوؿ هلل صلى اهلل عليو كآلو 

أ[ من ألبانها كأبوالها((، ففعلوا فصحوا كمالوا -ب15كسلم : ))الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا ]
غ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو على الراعي فقتلوه كارتدكا عن اإلسبلـ، كاستاقوا اإلبل، فبل

كسلم الخبر، فأرسل في إثرىم، فأتي بهم فقطع أيديهم كأرجلهم، كسمل أعينهم، كتركوا بالحرة 
حتى ماتوا كقد صح لنا ىذا الحديث من حيث يجب، غير أنو كاف ذلك في أكؿ اإلسبلـ كقبل 

جىزىاءي الًَّذينى ييحىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي نزكؿ الحدكد، فلما نزلت الحدكد نسخ اهلل ذلك بقولو: ?ًإنَّمىا 
ؼو  أىٍك يينفىٍوا كىيىٍسعىٍوفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلى

نيىا كىلىهيٍم ًفي اآٍل   [ .33ًخرىًة عىذىابه عىًظيمه? ]المائدة: ًمٍن اأٍلىٍرًض ذىًلكى لىهيٍم ًخٍزمه ًفي الدُّ
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 ]لمن التخيير في تنفيذ حد الحرابة[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فهذا ما نسخ من السنة بالحدكد، ثم اختلفوا في 

: اإلماـ بالخيار ] جػ[ في المحاربين إف شاء قتل كإف شاء -ب7تأكيل ىذه اآلية، فقاؿ قـو
ب[ يفعلو، كقاؿ آخركف: -ب75كإف شاء صلب كإف شاء نفى، أم ذلك كاف لو أف ] قطع،

 إذا أخذ الماؿ كقتل قطعت يده كرجلو من خبلؼ ثم يصلب.
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 ]مذىبنا في اختيار عقوبة المحارب[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كالقوؿ عندنا في المحارب: أنو إف أخاؼ 

األرض إلى غيرىا، إما بالطلب لو حتى يهرب منها، أك بالحد ثم النفي، كإف السبيل نفي من 
أخاؼ السبيل كأخذ الماؿ قطعت يده كرجلو من خبلؼ، فإف أخاؼ السبيل ك أخذ الماؿ 

كقتل، قيتل كصلب، كقد قاؿ معنا ىذا القوؿ جماعة من أىل العلم، كقاؿ قـو منهم الحسن 
ا قاتلوا المسلمين كأسركا في المعركة، كاف اإلماـ فيهم البصرم: إنها في المشركين خاصة إذ

أ[ بالخيار، أم في الثبلث الخصاؿ شاء فعل بهم، فأما المن كالفداء فبل يجوز لو إالَّ -أ16]
بعد إيخاؼ، ك زعموا أف الثبلث الخصاؿ ال تجوز في أىل القبلة، كاحتجوا بقولو تعالى: ?ًإالَّ 

[ ، كقالوا: ىذا دليل أنو ال يعني أىل 34أىٍف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم? ]المائدة: الًَّذينى تىابيوا ًمٍن قػىٍبلً 
القبلة؛ ألف أىل القبلة إذا أحدثوا ثم تابوا من قبل أف يقدر عليهم لزمهم الحكم فيما أحدثوا، 

 كالذم قاؿ بهذا شاذ من الناس ال يلتفت إلى قولو.
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 ]كتاب الشهادات[
حسين صلوات هلل عليهما: كأما الشهادات فقد اختلف فيها كفيما جاء في قاؿ عبد اهلل بن ال

 ناسخها كمنسوخها كىي: الشهادة على البيع، كشهادة القاذؼ، كشهادة أىل الذمة.
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 ]شهادة على البيع[
: أنها محكمة كأف 282قاؿ اهلل عز كجل: ?كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم? ]البقرة:  اإلشهاد [ فزعم قـو

كاجب الـز على ما دؽ كجل مما يتبايعو الناس بينهم كلو حبة، كقاؿ آخركف: إنها منسوخة 
 [ .283نسخها قولو تعالى: ?فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا فػىٍليػيؤىدّْ الًَّذم اٍؤتيًمنى أىمىانػىتىوي? ]البقرة: 

نها منسوخة، كأف المتبايعين قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كالقوؿ عندنا أ
 بالخيار في اإلشهاد، إف أحبا أشهدا كإف تركا فبل حرج.
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 ]شهادة القاذؼ[
كأما ما اختلف فيو من شهادة القاذؼ، كما نسخ من ذلك قاؿ اهلل سبحانو: ?كىالًَّذينى يػىٍرميوفى 

اءى فىاجٍ  ا اٍلميٍحصىنىاًت ثيمَّ لىٍم يىٍأتيوا بًأىٍربػىعىًة شيهىدى انًينى جىٍلدىةن كىالى تػىٍقبػىليوا لىهيٍم شىهىادىةن أىبىدن ًلديكىيٍم ثىمى
[ ، ثم نسخ ىذه اآلية بما استثناه من قولو: ?ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا? 4كىأيٍكلىًئكى ىيٍم اٍلفىاًسقيوفى? ]النور:

دة غير ب[ إنما نسخت التوبة الفسق كحده، كأف الشها-أ76[ فزعم قـو أف اآلية ]5]النور:
أ[ من قاذؼ، كزعم آخركف كىم جل الناس: أف التوبة نسخت الفسق -ب16مقبولة أبدان ]

كالشهادة معان، كىذا قولنا كبو نأخذ؛ ألف الكبلـ غير منقطع بعضو يتلوا بعضان، معطوؼ اآلخر 
 منو على األكؿ.

القاذؼ بعد قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمن الحجة على من يردَّ شهادة 
صحة توبتو، كاحتج بأف الكبلـ مقطوع، كأف التوبة لم تنسخ إالَّ الفسق كحده أف يقاؿ لو: أىليس 
جميع أىل العلم مجمعين أف من ارتكب الفاحشة مقبوؿ الشهادة إذا تاب منها؟ كالقاذؼ بها 

كاف كما قاؿ   أىوف ذنبان ممن ارتكبها فما بالو ال تقبل شهادتو؟ ككذلك من أشرؾ باهلل ثم تاب
[ ))التائب من الذنب كمن ال ذنب لو(( كإذا قبل 37/1النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ]

اهلل التوبة من كل من عصاه، فالعباد أكلى أف يقبل بعضهم من بعض، كفي مثل ىذا ما يقوؿ اهلل 
[ ، ثم قاؿ 33وي...?اآلية ]المائدة:جػ[ كىرىسيولى -أ8سبحانو: ?ًإنَّمىا جىزىاءي الًَّذينى ييحىارًبيوفى اللَّوى ]

[ ، كال أعلم أحدان من أىل العلم اختلف أف 34بعدىا ناسخان لها: ?ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا? ]المائدة:
النسخ بالتوبة لجميع ما في اآلية كلها، كال أعلم موضعان في القرآف فيو استثناء ينسخ فيو شيء 

 اآلية كما فيها من جميع الذنوب. دكف شيء، إالَّ استثناءن ناسخان لجميع
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 ]شهادة أىل الذمة[
كأما ما اختلف فيو من ناسخ قوؿ اهلل عز كجل كمنسوخو: ?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا شىهىادىةي بػىٍيًنكيٍم ًإذىا 

اًف ًمٍن غىٍيرًكيٍم? ]المائدة: حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًحينى اٍلوىًصيًَّة اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك آخىرى 
: أنها في أىل الذمة كأنها محكمة، كاحتجوا في ذلك بحجج منها حديث 106 [ ، فزعم قـو

/[ كىما من لخم ككانا تاجرين إلى مكة كالمدينة، ثم خرجا 37تميم الدارم كأخيو النصرانيين ]
وا ببعض الطريق مرض بن إلى الشاـ كمعهما ابن أبي مارية مولى عمرك بن العاص حتى إذا كان

ب[ ، كدسها في بعض أداتو كأكصى إليهما؛ فلما  -ب 76أبى مارية، فكتب كصيتو بيده ]
مات فتحا متاعو كأخذا بعضو، فلما قدما على أىلو فتحوا متاعو فوجدكا كصيتو كفقدكا بعض ما 

لى اهلل عليو فيها فسألوىما عن ذلك، فقاال: ىذا ما قبضنا من متاعو، فرفعوىما إلى النبي ص
كآلو كسلم فنزلت ىذه اآلية: ?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا شىهىادىةي بػىٍيًنكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًحينى 

كيم ميًصيبىةي اٍلوىًصيًَّة اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك آخىرىاًف ًمٍن غىٍيرًكيٍم ًإٍف أىنٍػتيٍم ضىرىبٍػتيٍم ًفي اأٍلىٍرًض فىأىصىابػىتٍ 
ًة فػىيػيٍقًسمىاًف بًاللًَّو ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم الى نىٍشتىًرم ًبًو ثىمىننا كىلىٍو   كىافى ذىا اٍلمىٍوًت تىٍحًبسيونػىهيمىا ًمٍن بػىٍعًد الصَّبلى

لى اهلل [ ، فأمرىم رسوؿ اهلل ص106قػيٍربىى كىال نىٍكتيمي شىهىادىةى اللًَّو ًإنَّا ًإذنا لىًمنى اآلًثًمينى? ]المائدة: 
عليو كآلو كسلم أف يستحلفوىما باهلل الذم ال إلو إالَّ ىو ما قبضنا غير ىذا كال كتمنا، ففعلوا 
فمضوا ماشاء اهلل ثم ظهر معهما إناء من فضة منقوش بذىب، فقالوا: ىذا من متاع صاحبنا، 

ت ىذه اآلية فقاال: شريناه منو قبل موتو، فارتفعوا إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فنزل
 األخرل كىي قولو تعالى: ?فىًإٍف عيًثرى عىلىى أىنػَّهيمىا اٍستىحىقَّا ًإٍثمنا فىآخىرىافً 
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[ ، فأمر النبي صلى اهلل 107يػىقيومىاًف مىقىامىهيمىا ًمنى الًَّذينى اٍستىحىقَّ عىلىٍيًهمي اأٍلىٍكلىيىاًف? ]المائدة: 
ف يحلفا على ماكتما كغيبا فاستحلفهما ثم أف تميمان عليو كآلو كسلم رجلين من أىل الميت أ

-ب17أسلم بعد ذلك فكاف يقوؿ: صدؽ اهلل كصدؽ رسولو أنا أخذت اإلناء، كاحتجوا أف ]
أ[ اآلية خوطب بها أىل التوحيد جميعان فكيف تكوف لبعض دكف بعض؟ كاحتجوا أيضان بإجماع 

بس شاىد حتى ييستحلف من بعد صبلة المسلمين على أف الشهود ال يمين عليهم، كأنو ال يح
العصر كأكثركا الحجج كالتخليط في ىذا القوؿ، كأجازكا شهادة كل ذمي على المسلمين بما 

أصلوه من حججهم ىذه، كقاؿ آخركف: إف اآلية كانت كذلك في أىل الذمة ثم نسخت، 
 ب[-أ77كاحتجوا أيضان بحجج كثيرة. ]

يهما: فالقوؿ عندنا كعند من قاؿ بقولنا أف اآلية قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عل



محكمة، كىي في أىل اإلسبلـ خاصة دكف أىل الذمة، كمن الحجة على من خالفنا قوؿ اهلل 
عز كجل: ?اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم? فأين العدالة من أىل الذمة كىم يجعلوف للرحمن كلدان، 

 كيجحدكف محمدان لعنهم اهلل.
[ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ))المائدة 39/1ن حيث أحب ]كقد بلغني م

آخر سورة نزلت من القرآف فأحلوا حبللها كحرموا حرامها((، كمن الحجة عليهم أيضان قولو 
نى تبارؾ كتعالى: ?كىأىٍشًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيٍم? كمن الحجة أيضان قوؿ اهلل تعالى: ?ًممٍَّن تػىٍرضىٍوفى مً 

اًء? فبل يكوف من المشركين عدكالن كال رضى أبدان ]  جػ[ .-ب8الشُّهىدى
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قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كإنما غلط من خالفنا في المعنى من جهة تأكيل 
ك من اآلية كتفسيرىا، كإنما المعنى فيها ?اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم? يعني من القبيلة الحاضرة أ

غيرىم من المسلمين إذا لم يكن فيمن حضر من قبيلتكم عدالف يوثق بهما على أداء الشهادة، 
أ[ كظنوا أف قولو: ?أىٍك -أ18ففي غيرىما من قبائل المسلمين، فتأكلوا الذين سمعوا اآلية ]

مخاطب آخىرىاًف ًمٍن غىٍيرًكيٍم? أم من غير أىل دينكم، كأنما المقصود بذلك أىل الذمة، كأف ال
بها جميع المسلمين، كأف المخاطبة لمن نزؿ بو مثل ما ذكر اهلل كالمعنى للجميع، ككذلك  
كتاب اهلل تجيء اللفظة كالمخاطبة للواحد كالمراد بها الجميع، كتخرج اللفظة كالمخاطبة 

قاؿ عز كجل لنبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ?يا أيها  -للجميع كالمراد بها الواحد 
..?، فخاطبو كحده، ثم قاؿ: ?إذا طلقتم النساء....? للجميع، فكاف الخطاب لو النبي..

ب[ الجميع، ككذلك قاؿ لجميع قرابة الموصي: ?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا -ب77كالمقصود بها ]
شىهىادىةي بػىٍيًنكيٍم....? يخاطب أىل الموصي كقرابتو كقبيلتو بذلك، كىو يريد جميع المؤمنين من 

 ىم إف فعلوا ما أمرت ىؤالء بو، كمثل ىذا كثير في كتاب اهلل تعالى كرىت بذكره التطويل.بعد
فأٌما ما احتجوا بو من استحبلؼ الشهود كحبسهم من بعد صبلة العصر فإف ىذا ال يعرؼ في 

شيء من األحكاـ بفعل أحد من أىل التوحيد، فإف هلل أف يحكم بما يشاء، كيفرؽ بين ما 
الحكم ما أراد، كينسخ ما أحب، أليس قد حـر الميتة، ثم أباحها عند الضركرة  أحب، كيقٌر من

كجعل الصبلة أربعان، ثم جعلها اثنتين في السفر، ككذلك جعل لمن ذكرنا ممن ضرب في 
األرض كسافر ما ذكرنا كحكم بو كأقره على كل من احتاج إليو، كليس في حجتهم شيء يثبت 

 بأىل أمانة كال عدالة كالرضى. لهم حجة؛ ألف المشركين ليسوا



قاؿ عبد اهلل بن الحسين عليو السبلـ: فهذا ما اختلف فيو من ىذه اآلية، كمن ناسخها 
 أ[ .-ب18كمنسوخها كتأكيلها ]
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 ]كتاب الحج[
 ]مناسك الحج[

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فأٌما ما اختلف فيو من مناسك الحج كما نسخ 
ها فإني ال أعلم أنو نسخ من المناسك شيء غير حج المشركين كحده قاؿ اهلل تعالى: ?يىاأىيػُّهىا من

ًئدى كىالى آمّْينى  ـى كىالى اٍلهىٍدمى كىالى اٍلقىبلى اٍلبػىٍيتى  الًَّذينى آمىنيوا الى تيًحلُّوا شىعىائًرى اللًَّو كىالى الشٍَّهرى اٍلحىرىا
ـى? ]المائدة:  المسلموف يحجوف البيت ىم كالمشركوف جميعان ال يعرض لهم  [ ، فكاف2اٍلحىرىا

أحد من المسلمين حتى نسخ اهلل ذلك باآلية التي يقوؿ فيها تبارؾ كتعالى: ?ًإنَّمىا اٍلميٍشرًكيوفى 
ا? ]التوبة: ـى بػىٍعدى عىاًمًهٍم ىىذى [ . كنسخ ذلك أيضان قولو 28نىجىسه فىبلى يػىٍقرىبيوا اٍلمىٍسًجدى اٍلحىرىا

ب[ شىاًىًدينى عىلىى أىنفيًسًهٍم بًاٍلكيٍفًر? -أ78انو: ?مىا كىافى ًلٍلميٍشرًًكينى أىٍف يػىٍعميريكا مىسىاًجدى اللًَّو ]سبح
[ ، ثم فسر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ناسخ ذلك بما سنَّ من صياح علي 17]التوبة: 

العشر اآليات البلتي من أكؿ عليو السبلـ حين بعثة النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فنادل ب
 براءة فآذف المشركين بالحرب، كأف ال يحجوا بعد عامهم ذلك، كأف ال يطوؼ بالبيت عرياف.
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 ]حجة الوداع )النسك الذم أحـر بو الرسوؿ()ص([
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فهذا ما نسخ من مناسك الحج ال أعلم فيو 

ما اختلف فيو ككثر فيو القوؿ في مناسك الحج التي تذكر عن رسوؿ اهلل صلى  اختبلفا، فأٌما
اهلل عليو كآلو كسلم فإنو زعم قـو أنو حج حجة الوداع منفردان بالحج، كىذا عندنا قوؿ شاذ، 

جػ[ كالذم -أ9قليل من ركاه، أحسب أف من ركاه عائشة كابن عمر، كأٌما األكثر كاألقول ]
[ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم  40/1بلغني من حيث أثق بو ] عليو جل الناس، فإنو

أ[ كأنو خرج من المدينة -أ9كاف في ذلك العاـ قارنان، كأنو ساؽ معو مائة كعشرين بدنة ]
 لخمس بقين من ذم القعدة فهذا ما ذكر في ىذا الباب.

نسخ الحج؛ فزعم قـو  قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كإنما كقع الموج في



[ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أسند ظهره إلى الكعبة، ثم قاؿ: ))كل من أحـر 40]
بالحج كليس معو ىدم فليفسخ الحج كليجعلها عمرة((، كأنو أمرىم يـو التركية باإلحراـ بالحج 

 كالخركج إلى منى كعرفات، كقد تواطأت األخبار من غير جهة بهذا الخبر.
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 ]نسخ الحج إلى العمرة[
[ أف حفصة قالت لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : 42/1كقد بلغني من حيث أثق بو ]

ما للناس حلوا كلم تحل من عمرتك؟ فقاؿ عليو السبلـ: ))إني لبدت رأسي كقلدت ىديي كال 
هلل صلى اهلل [ أف رسوؿ ا43/1أحل حتى أحل من الحج(( كقد بلغني من حيث أثق بو ]

ب[ عليو كآلو كسلم لما قدـ مكة قاؿ: ))اجعلوا حجتكم عمرة((، فقاؿ الناس: يا -ب78]
رسوؿ اهلل، قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ فقاؿ: ))انظركا ما أمرتكم بو كاصنعوه((، 

كىذا حديث قد تظاىر عندم من غير جهة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أمر بفسخ 
 لحج إلى العمرة بعد الطواؼ كالسعي إالَّ من ساؽ ىديان.ا
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 ]االختبلؼ حوؿ معنى نسخ الحج إلى العمرة[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: ثم اختلف الناس في معنى نسخ الحج إلى 

ف أ[ فزعم قـو أف ذلك ينسخ آية من كتاب اهلل ال يعلمونها، )كقاؿ آخرك -ب19العمرة ]
بوحي نزؿ على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كالذم عندنا كبو نأخذ أف ذلك خاصة للنبي 

 كسلم كأصحابو(. صلى اهلل عليو كآلو
كمما يحتج بو في ذلك حديث ببلؿ بن الحارث المزني قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، فسخ الحج 

 [ ))ال بل لنا خاص((.34لنا خاص أـ لمن يأتي بعدنا؟ فقاؿ لو صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ]
عليو صلى اهلل -[ )الفسخ إنما كاف ألصحاب محمد 45/2كقد بلغني عن أبي ذر أنو قاؿ: ] 

 خاصة دكف غيرىم(. -حػ[ آلو كسلم-ب9كعلى ]
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أف النبي صلى اهلل  -كاهلل أعلم-قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأنا أحسب 
عليو كآلو كسلم لما أىل بالعمرة كالحج قرنهما معان فىعل ذلك الناس بالجهل منهم، كظنوا أنو 

إالَّ بهدم، فلما أف فعل ذلك الناس أمر رسوؿ اهلل صلى  يجوز ببل سوؽ ىدم، كال يكوف قارنان 
ب[ من لم يسق ىديان أف يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج، فهذا -أ79اهلل عليو كآلو كسلم ]

عندم كما كاف المعنى في ذلك مع ما قد قدمنا من قولنا: إنها خاصة لو صلى اهلل عليو كآلو 
أنو كاف يفتي بفسخ الحج كيقوؿ: إنو عاـ غير خاص، كسلم غير أنو قد بلغني عن ابن عباس 

كال يطوؼ بالبيت أحد إالَّ أحل، كيحتج بما ذكرنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من 
ٍيًت اٍلعىًتيًق?  فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، كيحتج بقوؿ اهلل تعالى: ?ثيمَّ مىًحلُّهىا ًإلىى اٍلبػى

أ [ صحتو عن ابن عباس. كبلغني عن -أ20رم ما ىذا الخبر، كال ما ][ ، كال أد33]الحج:
[ أف سراقة بن مالك بن جشعم قاؿ: يا رسوؿ 46/2رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ] 

اهلل، عمرتنا ىذه لعامنا ىذا أـ لؤلبد؟ فقاؿ: ))لؤلبد لؤلبد(( كرَّر ذلك مرتين أك ثبلثان، كفي 
بين أصابعو كقاؿ: ))ىي لؤلبد لؤلبد، دخلت العمرة في الحج [ أنو شبك 47/2حديث آخر ]

إلى يـو القيامة(( فتأكؿ قـو أف قولو ذلك إنما أراد بو فسخ الحج الذم يهل بو الرجل، ثم 
يتداكلو فيفسخو كيجعلها عمرة، كقاؿ آخركف: إف دخولها في الحج ىو التمتع بالعمرة إلى 

ف الفسخ يجوز ألحد بعد من مضى من الخاصة التي الحج، كىذا قولنا كبو نأخذ، كال نرل أ
[ ، فأباف 196ذكرنا، كمن حججنا قوؿ اهلل سبحانو: ?فىمىٍن تىمىتَّعى بًاٍلعيٍمرىًة ًإلىى اٍلحىجّْ? ]البقرة: 

 بذلك أف التمتع بالعمرة كاجب، كأنو ليس ثمَّ فسخ.
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[ أف علي بن أبي 48/2حيث أثق بو ]قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: بلغني من 
طالب عليو السبلـ حج في حجة فيها عثماف فقاؿ لمَّا لبَّى: لبيك بحجة كعمرة معان، فقاؿ لو 

عليو السبلـ: لم أكن ألدع سنة -عثماف: ترل أني أنهى عن المتعة كتفعلها، فقاؿ لو علي 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ألحد من الناس.

اهلل عليو السبلـ: فالصحيح عندنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قرف، قاؿ عبد 
ككذلك كاف علي عليو السبلـ كاألئمة صلوات اهلل عليهم من أكالدىما، كذلك أفضل سبيل 

 الحج عندنا.
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 ]المتعة ألىل مكة [
س في المتعة ألىل ب[ صلوات اهلل عليهما: ثم اختلف النا-ب79قاؿ عبد اهلل بن الحسين ]

: إنها جائزة لهم كأنو ال دىـ عليهم، كاحتجوا بقوؿ اهلل تعالى: ?ذىًلكى ًلمىٍن لىٍم  مكة، فقاؿ قـو
? ]البقرة:-ب20يىكيٍن أىٍىليوي حىاًضًرم ]  [196أ[ اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً

ف اهلل قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كليس ذلك عندم كذلك، كلكني أقوؿ: إ
لمن لم يكن أىلو  -كاهلل أعلم-سبحانو لم يطلق التمتع ألىل مكة، كأنو إنما أراد بقولو ذلك 

حاضرم المسجد الحراـ، أف التمتع بالعمرة إلى الحج مباح لكل من لم يكن أىلو حاضرم 
المسجد الحراـ كأنو قد حظر ذلك على أىل مكة كلم يرخص لهم فيو كما رخص لغيرىم 

رة لهم متى أحبوا، كىي ال تمكن الطارئ إالَّ بمشقة ككلفة، فرخص اهلل سبحانو لهم إلمكاف العم
في ذلك رحمة منو كرأفة، كيبل تطوؿ غيبتهم كتدـك غربتهم، كلم يجعل اهلل ألىل مكة أف 

 يعتمركا في أشهر الحج.
ابعين نهى قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كلم يبلغني أف أحدان من الصحابة كالت

عن التمتع بالعمرة إلى الحج إالَّ عمر كعثماف فقط، كقد ذكر أف ذلك لم يكن منهما لتحريم، 
جػ[ الرفق على أىل الحرمين في كل كقت لمجيء -أ 10كإنما كاف على حب أف يدخلوا ]

 الناس إليهم، كيجب أف ال يخلوا البيت من كفد قاصدان إليو في كل كقت.
أف عمر رجع عن ذلك، كأنو قاؿ في آخر أيامو: لو اعتمرت ثم  كقد بلغني من غير جهة

 اعتمرت ثم حججت لتمتعت.
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 ]أم الحج أفضل[
 ب[ .-أ80كقد اختار قـو التمتع كقالوا: إنو أفضل من اإلفراد، كقاؿ آخركف: اإلفراد أفضل ]

كر ذلك جدم قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كاإلفراد عندنا أفضل، كقد ذ 
 القاسم عليو السبلـ كاحتج فيو بما فيو كفاية.
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 ]إحراـ الحاج من دكيرة أىلو[
أ[ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات -أ 21كقد اختلف أيضان في حديث ركم ]



[ أف ابن أذينة سألو عن تماـ العمرة! فقاؿ: أف تحـر من حيث ابتدأت، من 49/2اهلل عليو ]
 أىلك. دكيرة

فقاؿ بعض من قاؿ: كيف يفتي علي بهذا، كيترؾ المواقيت التي كقتها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم كغلطوا في الحديث كفي تأكيلو.

كبلغني من حيث أحب: أف عليان عليو السبلـ إنَّما كاف يفتي بذلك من كاف منزلو من المواقيت 
ختبلؼ فيو عنو، كقد ذكرت جميع ما اختلف فيو من مما بين الحرمين كغيرىما، فهذا مما ال ا

 ناسخ المناسك كمنسوخها بالتنزيل كالسنة في ىذا الباب.

(1/87) 

 

 ]كتاب السير كالجهاد كالجراح[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأمَّا ما اختلف فيو من ناسخ الجهاد كمنسوخو، 

 ؿ، ككاحد في األسارل، ككاحد في الغنائم.فذلك في أربعة مواضع: اثناف في القتا
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 ]اإلذف بقتاؿ المشركين كفرض الجهاد[
ٍر بًاٍلقيٍرآًف مىٍن يىخىاؼي كىًعيًد? ]ؽ:  [ ، كقاؿ 45قاؿ اهلل تعالى: ?كىمىا أىٍنتى عىلىٍيًهٍم ًبجىبَّارو فىذىكّْ

هيٍم كىاٍصفىٍح? [ ، كقاؿ 22تعالى: ?لىٍستى عىلىٍيًهٍم ًبميسىٍيًطرو? ]الغاشية:  عز كجل: ?فىاٍعفي عىنػٍ
[ ، كىذه اآليات كلها نزلت بمكة قبل الهجرة، كلم يكن اهلل سبحانو أذف 13]المائدة: 

لمحمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم في الجهاد، فلما أف ىاجر إلى المدينة أذف لو في ذلك، 
خان لجميع ما ذكرنا من ناس-فكاف أكؿ آية نزلت في اإلذف في الجهاد قولو تبارؾ كتعالى 

: ?أيًذفى لًلًَّذينى يػيقىاتػىليوفى بًأىنػَّهيٍم ظيًلميوا كىًإفَّ اللَّوى عىلىى نىٍصًرًىٍم لىقىًديره الًَّذينى -اآليات التي نزلت بمكة
النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو لىهيدّْمىٍت  أيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىاًرًىٍم ًبغىٍيًر حىقٍّ إالَّ أىٍف يػىقيوليوا رىبػُّنىا اللَّوي كىلىٍوالى دىٍفعي اللَّوً 

اللَّوى لىقىًومّّ  صىوىاًمعي كىبًيىعه كىصىلىوىاته كىمىسىاًجدي ييٍذكىري ًفيهىا اٍسمي اللًَّو كىًثيرنا كىلىيىنصيرىفَّ اللَّوي مىٍن يىنصيريهي ًإفَّ 
? ]الحج: ي مواضع كثيرة [ ، ثم ذكر الجهاد، كأمر بو، كندب إليو، كحض عليو ف40-39عىزًيزه

[ ، كمنها قولو 5من القرآف: منها قولو تعالى: ?فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىٍدتيميوىيٍم? ]التوبة: 
ـى اللَّوي كىرىسي  ٍوـً اآٍلًخًر كىالى ييحىرّْميوفى مىا حىرَّ  وليوي كىالى تعالى: ?قىاتًليوا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالى بًاٍليػى



 يىًدينيوفى ًدينى اٍلحىقّْ ًمٍن الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىتَّى يػيٍعطيوا اٍلًجٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى? ]التوبة:
29. ] 
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ثم غلظ أمر الجهاد كشدد فيو، كمنع المؤمنين من االستئذاف كالترؾ للجهاد، كضيق ذلك 
ٍوـً اآٍلًخًر? ]التوبة:عليهم بقولو تعالى: ?ًإنَّمىا يىٍستى  [ ، فلما 44ٍأًذنيكى الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػى

نزلت ىذه ضاؽ األمر على الناس جدان، فنسخها اهلل تعالى بقولو: ?كىًإذىا كىانيوا مىعىوي عىلىى أىٍمرو 
نيونىكى أيٍكلىًئكى الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىرىسيوًلًو فىًإذىا جىاًمعو لىٍم يىٍذىىبيوا حىتَّى يىٍستىٍأًذنيوهي ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍأذً 

هيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر لىهيمي اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه  ٍأنًًهٍم فىٍأذىٍف ًلمىٍن ًشٍئتى ًمنػٍ ? اٍستىٍأذىنيوؾى لًبػىٍعًض شى
 [ .62]النور:

عليو كآلو كسلم بالخيار فيهم، ككاف أيضان  فجاءت الرخصة بعد التغليظ، كجعل النبي صلى اهلل
ًإٍف يىكيٍن -ب-10مما نسخ قولو تعالى:?ًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًعٍشريكفى ] جػ[ صىاًبريكفى يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػىٍيًن كى

[ ، بقولو: ?اآٍلفى 65ًمٍنكيٍم ًمائىةه يػىٍغًلبيوا أىٍلفنا ًمنى الًَّذينى كىفىريكا بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الى يػىٍفقىهيوفى? ]األنفاؿ: 
ٍيًن كىًإفٍ  يىكيٍن ًمٍنكيٍم  خىفَّفى اللَّوي عىنكيٍم كىعىًلمى أىفَّ ًفيكيٍم ضىٍعفنا فىًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًمائىةه صىاًبرىةه يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػى

 [ .66أىٍلفه يػىٍغًلبيوا أىٍلفىٍيًن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى? ]األنفاؿ:
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فكانت األمور على ىذا كالناس يسألونو كيذىبوف كيجيئوف لما كاف بين رسوؿ اهلل صلى اهلل 
أ[ من الموادعة كالمعاىدة، كلما أمر اهلل بو من ذلك -أ22عليو كآلو كسلم كبين المشركين ]

دعة قولو تعالى حين أنزؿ براءة كأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يقطع تلك الموا
ب[ كأف يؤذنهم بالحرب بعد انقضاء المدة التي جعل لهم من األربعة -أ81كالمعاىدة ]

األشهر أكلها: يـو عرفة إلى عشر من ربيع اآلخر، كذلك قوؿ اهلل عز كجل: ?كىأىذىافه ًمنى اللًَّو 
 [ ، كذلك يـو عرفة.3كىرىسيوًلًو ًإلىى النَّاًس يػىٍوـى اٍلحىجّْ األىٍكبىًر? ]التوبة: 
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كمن ذلك اليـو كقع العدد؛ إذ كاف يـو اإلذف بالحرب، فجعل اهلل ىذه األربعة األشهر كىي: 
، كصفر، كربيع األكؿ، كعشر من ربيع اآلخر حدان لمن كاف لو  عشركف من ذم الحجة، كالمحـر

عهد كنظرة لهم يسيحوف في األرض، أم: يذىبوف حيث أحبوا، كأرسل رسوؿ اهلل صلى اهلل 
يو كآلو كسلم عليان صلوات اهلل عليو كأمَّرهي على الناس في تلك الحجة، كأمره أف يؤذف في عل

الناس بالحرب، كيتلو عليهم العشر اآليات التي من أكؿ براءة)*( كيجعل ذلك لمن لو عهد 
، كإنما سموىا حيـر كليست الحـر التي ذكره اهلل  كلمن ليس لو عهد أجل انسبلخ األشهر الحـر

حين آمنوا فيها، ثم أمر نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا انسلخت األشهر الحـر أف  تعالى
يضع السيف، كأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليان عليو السبلـ أف يؤذف الناس كافة 

بالقتاؿ إف لم يؤمنوا، ككانت األربعة األشهر عندىم كما قلنا حـر حين أمنهم اهلل فيها، حتى 
سلخت، ثم قاؿ اهلل تعالى لنبيو: ?فىًإٍف تىابيوا كىأىقىاميوا الصَّبلىةى كىآتػىويا الزَّكىاةى فىخىلُّوا سىًبيلىهيٍم? ان

أ[ الناس جميعان إالَّ ما كاف -ب22[ ، كأمر اهلل بنقض العهد الذم كاف بينو كبين ]5]التوبة:
عىاىىٍدتيٍم ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً فىمىا  بينو كبين أىل مكة من قريش، فإنو قاؿ لو: ?ًإالَّ الًَّذينى 

 [ .7اٍستػىقىاميوا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوا لىهيٍم ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى? ]التوبة: 
[ أف 50/2ب[ بلغني من حيث أثق ]-ب81قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليو: ]

األكبر: أف ال يحج بعد العاـ مشرؾ، كال يطوؼ عليان عليو السبلـ بعث مؤذنين يـو الحج 
بالبيت عرياف، كمن كاف بينو كبين رسوؿ اهلل عهد فأجلو أربعة أشهر، فإذا مضت فإف اهلل برمء 

 من المشركين كرسوليو.
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قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فلم تدع براءة ىدنة كال موادعة كال عهدان، كال 
ذكرنا من اآليات التي قلنا: إنها نسخت بما قلنا من اآلم إالَّ نسختو، كلم تدع حضان  شيئان مما

على الجهاد كال ترغيبان فيو، كال إنباء عمن تكلم في النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم بشيء إالَّ 
[ أف ابن 51/2ذكرتو، كىي الفاضحة كما سماىا أىل المدينة، كلقد بلغني من حيث أثق ]

هيٍم مىٍن يػىٍلًمزيؾى ًفي الصَّدىقىاًت? كمنهم عباس ق حتى ظننا أنها ال … اؿ: ما زالت براءة تنزؿ ?كىًمنػٍ
 تترؾ منَّا أحدان.

[ أنهما قاال: 52/2كبلغني من حيث أثق، عن المقداد بن األسود عن أبي أيوب األنصارم ]
? كلم نجد إالَّ حفي فان كثقيبلن، كلم يعذر اهلل أحدان من قاؿ اهلل تعالى: ?انًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن

 الجهاد.



[ أف الجهاد لماَّ فرض قاؿ الناس: فينا الثقيل كذك الحاجة 53/2كبلغني عن مجاىد كغيره ]
? ]التوبة: [ ، كمما حرضو في غيرىا، غير أنها 41كالمشغوؿ، فأنزؿ اهلل: ?انًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن

مر بو كالفرض لو. كقد بلغني من حيث أثق عن رسوؿ اهلل أكثر سورة نزؿ فيها ذكر الجهاد كاأل
[ : ))الجهاد 54/2ب[ أنو قاؿ ]-أ82جػ[ ]-أ11أ[ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]-أ23] 

ماض إلى يـو القيامة، ال يرده جور جائر كال عدؿ عادؿ((، كقد قاؿ بعض الناس أف قوؿ اهلل 
[ ، منسوخة نسخها قولو تعالى: ?كىمىا كىافى 71يعنا? ]النساء:تعالى: ?فىانًفريكا ثػيبىاتو أىٍك انًفريكا جىمً 

يًن كىلً  هيٍم طىائًفىةه لًيىتػىفىقَّهيوا ًفي الدّْ يينًذريكا قػىٍومىهيٍم ًإذىا اٍلميٍؤًمنيوفى لًيىنًفريكا كىافَّةن فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمٍن كيلّْ ًفٍرقىةو ًمنػٍ
 [ .122]التوبة:رىجىعيوا ًإلىٍيًهٍم لىعىلَّهيٍم يىٍحذىريكفى? 
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 ]حكم الجهاد[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كال أدرم ما ىذا القوؿ! الجهاد عندنا كاجب 

على كل أحد إالَّ على من لم يقدر عليو لعلة مانعة، كىذه اآلية عندم ناسخة كليست 
ًميعنا? ] [ ىي الناسخة؛ لقولو تعالى:?كىمىا 71النساء:بمنسوخة، أعني:?فىانًفريكا ثػيبىاتو أىٍك انًفريكا جى

[ ، كإنما كانت قبل النسخ لمن كاف خائفان للعدك 122كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيىنًفريكا كىافَّةن? ]التوبة: 
على من يتركو كراءه من أىلو في كقت ضعف اإلسبلـ كبدئو، كفيها كبلـ كحجج لم يصلح ذكر 

 .ذلك في ىذا الموضع كراىية التطويل
كقاؿ بعض الناس: إف الفرائض خمس: شهادة أف ال إلو إالَّ اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل، كإقاـ 
الصبلة، كإيتاء الزكاة، كصـو شهر رمضاف، كالحج إلى البيت، كقاؿ األكثر من الناس: إنها 

ـو شهر ست: شهادة أف ال إلو إالَّ اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل، كإقاـ الصبلة، كإيتاء الزكاة، كص
 رمضاف، كحج البيت، كالجهاد في سبيل اهلل.

ب[ مقدمة على غيرىا من الفرائض التي 23كالقوؿ عندنا: إف الفرائض كثيرة إالَّ أف منها ستة ] 
 ىي دكنها، كىي الست التي ذكرتها.
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]  ]القتاؿ في األشهر الحـر
؛ فزعم قو  ـ أنو محـر كأنو ال يحل القتاؿ كمما اختلف فيو أيضان في القتاؿ في األشهر الحـر



ًبيره كىصىدّّ عىٍن  فيها أبدان؛ لقوؿ اهلل سبحانو: ?يىٍسأىليونىكى عىًن الشٍَّهًر اٍلحىرىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه ًفيًو كى
 [ .217سىًبيًل اللًَّو? ]البقرة: 

بقولو تعالى: ?ًإفَّ  ب[ عظيم، كاحتجوا أيضان -ب82كقالوا: إف التفسير أف القتاؿ فيو عند اهلل ]
ةى الشُّهيوًر ًعٍندى اللًَّو اثٍػنىا عىشىرى شىٍهرنا?إلى قولو:?فىبلى تىٍظًلميوا ًفيًهنَّ أىنٍػفيسىكيٍم? ]التوبة:   [ .36ًعدَّ

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كىذا عندنا كعند أكثر العلماء منسوخ، نسخو 
[ ، فقد افترض اهلل سبحانو جهاد 5ٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىٍدتيميوىيٍم? ]التوبة: قولو تعالى: ?فىاقٍػتػيليوا اٍلمي 

من خالف أمره كرفض فرضو، كلم يشترط في ذلك شرطان، كلم نجد لو حدان، كلم يجعل لو كقتان 
إالَّ الرجوع عما يسخطو كترؾ ما يغضبو، فهذا عندنا الحد الذم يجب بو ترؾ من خالف أمر 

 ربو.
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 ألسارل[]ا
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فأما ما اختلف فيو من فدم األسارل أكالمن 

 عليهم أك القتل لهم، فنحن بعوف اهلل مفسركف ذلك.
زعم قـو أنو ال يجوز قتل األسارل، كأنو ليس فيهم غير المن أك الفداء، كاحتجوا في ذلك 

اءن? ]محمد: بقوؿ اهلل عز كجل: ?فىًإمَّا مىنِّا بػى  [ ، كزعم قـو آخركف أنها منسوخة 4ٍعدي كىًإمَّا ًفدى
[ ، كزعموا أنو ال يجوز 5نسخها قولو تعالى: ?فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىٍدتيميوىيٍم? ]التوبة:

األسر إالَّ بعد قوة من المؤمنين كضعف من الكافرين، كاحتجوا بقوؿ اهلل سبحانو:?حىتَّى ًإذىا 
اءن? ]محمد:أىثٍ   أ[.-أ24[ ]4خىنتيميوىيٍم فىشيدُّكا اٍلوىثىاؽى فىًإمَّا مىنِّا بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كالقوؿ عندم أنو ليس في ىذه اآليات ناسخ كال 
 منسوخ، كإنما قالوا بو مما قد ذكرت غير صواب، كل آية مما احتجوا بها عندم محكمة،
كالقوؿ عندنا: أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف مخيران في جميع ذلك، كأنما كاف لو 

أ[ كاف كاجبان لغيره من األئمة عليهم السبلـ بعده إلى يومنا -أ83جػ[ من االختيار ]-ب11]
ىذا، كأف لئلماـ الخيار في األسارل، إف شاء قتل، كإف شاء فدل، كإف شاء شد الوثاؽ 

يره، ككذلك لو أف يفعل في الفئة الباغية، غير أف لو في المشركين ما ليس في بالحبس كغ
غيرىم من الباغين؛ ألف لو في المشركين االستعباد كليس لو ذلك في الباغين ممن شهد 

الشهادتين، كحجتنا في ذلك ما أجمعت عليو العلماء جميعان من أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كيفادم كيستعبد كيمن، من يـو بدر إلى أف مات صلى اهلل عليو كآلو كآلو كسلم لم يزؿ يقتل 



كسلم ىذه األربعة نافذة في جميع أحكامو كحركبو؛ قتل يـو بدر عقبة بن أبي معيط، كالنضر بن 
 الحارث.

(1/96) 

 

ثم قدـ المدينة فمنَّ على أبي العاص كغيره، كفادل أناسان آخرين ممن بقي معو من األسارل، ثم  
أيضان يـو نزؿ اليهود بعد المحاصرة لهم على حكم سعد بن معاذ منو أف استعبد كقتل كمنَّ  كاف

على الزبير بن ملطا كذلك أف ثابت بن قيس بن شماس كلم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم فيو، فمنَّ عليو حتى اختار ىو القتل ككره الحياة بعد أصحابو، فقتل، ككذلك فعل في 

أ[ كمنَّ عليهم كلم -ب24يسيع ، كىي التي سبي فيها بني المصطلق من خزاعة ]غزكة المر 
يقتل منهم أحدان، ككذلك يـو خيبر نفذت أحكامو بالمن كالقتل، ككذلك يـو فتح مكة قتل 

ىبلؿ بن خطل، كمقبس بن صبابة كغيرىما كمىنَّ على الباقين، كقتل يـو خيبر ابن أبي الحقيق 
الهم كنقضوا ما كاف أعطاىم من العهد، أمر بضرب أعناقهم كلم ب[ لما كتموا أمو -ب83]

يىمين على أحد منهم، ككذلك يـو حنين ضم جميع ىوازف، كما كاف معهم، فلما أف قدـ كفدىم 
ككلمتو السعدية التي قد كانت أرضعتو أك رضع منها مىنَّ على جميعهم كأعطاىم من غنائم حنين 

)*( دخلوا في اإلسبلـ كرىان: أبو سفياف بن حرب كسهيل المؤلفة، كىم يومئذ اثني عشر رجبلن 
بن عمرك كعيينة بن حصن الفزارم كاألقرع بن حابس التميمي كالمجاشع كحويطب بن عبد 

العزل بن لؤم بن الحارث بن ىشاـ المخزكمي كحكيم بن حزاـ من بني أسد بن عبد العزم، 
الرحمن بن يربوع من بني مالك،  كمالك بن عوؼ النضرم كصفواف بن أمية الجمحي، كعبد

كقيس بن عدم السهمي كعباس بن مرداس السلمي كالعبلء بن الحارث الثقفي أعطاىم من 
 اإلبل ما تألفهم بو.

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فهذا مما يشد قولنا كيصحح حجتنا على من 
 خالفنا، كىذا ما في األسارل عندنا كما بو نأخذ فيهم.
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 ]الغنائم كاألنفاؿ[
: إف المغانم ىي األنفاؿ بعينها، كقاؿ آخركف:  فأما الغنائم كاألنفاؿ: فقد اختلف فيها؛ قاؿ قـو

أ[ محكمتاف جميعان، كقاؿ الذين قالوا: إف الغنائم  -أ25إف المغانم سول األنفاؿ كإف اآليتين ]



: ?يىٍسأىليونىكى عىًن األىنٍػفىاًؿ قيًل األىنٍػفىاؿي لًلًَّو ىي األنفاؿ: إف األكلى من اآليتين قوؿ اهلل عز كجل
[ ، كنسخ ىذه اآلية بقولو: ?كىاٍعلىميوا أىنَّمىا غىًنٍمتيٍم ًمٍن شىٍيءو فىأىفَّ 1كىالرَّسيوًؿ... ?اآلية ]األنفاؿ:

 فريقين.[ ، كلم يجيء بحجة أحد من ال41أب[ كىًللرَّسيوًؿ...?اآلية ]األنفاؿ:84لًلًَّو خيميسىوي ]
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 ]الفرؽ بين األنفاؿ كالغنائم[
قاؿ عبد اهلل عليو السبلـ: كأنا أقوؿ: إف األنفاؿ غير الغنائم، كأنها عندم على ضربين، منها: 
سلب القتيل كمالو كغير ذلك مما يحضر بو المحاربوف الحرب التي يحضرىا اإلماـ، كمنها ما 

 حرب.تأخذه السرايا كالخيل المغيرة من أىل ال
عنو  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم-كقد بلغني أف المسلمين تكلموا في ذلك كسألوا النبي 

جػ[ تقسم كقسمتها، فاحتلج اهلل ذلك من -أ12كأرادكا أف يجعلوا سبيلو سبيل المغانم ] 
كىالرَّسيوًؿ?  أيدىم كجعلو لو كلرسولو؛ فقاؿ سبحانو:?يىٍسأىليونىكى عىًن اأٍلىنٍػفىاًؿ قيًل األىنٍػفىاؿي لًلَّوً 

فجعل اهلل أمر جميع ذلك إلى رسولو يفعل فيو ما أحب، إف شاء قسمو على المسلمين كافة، 
كإف شاء اختص بو من أخذه كجعلو لمن شاء كفيما شاء، كما كاف لو صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

بعض  من الفعل في ذلك فهو لؤلئمة من بعده، كإنما سميت األنفاؿ؛ ألنو نفل أم يفضل بو
 الناس على بعض؛ فهذا معنى األنفاؿ عندم كاهلل أعلم.
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 ]كتاب المواريث كالوصايا[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأمَّا ناسخ المواريث كمنسوخها، فلم أعلم 

 اختبلفان في:
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 ]التوارث كالتبني بين الجاىلية كاإلسبلـ[
ًبيًل اللًَّو -ب25الًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا بًأىٍموىاًلًهٍم ] قوؿ اهلل تعالى: ?ًإفَّ  أ[ كىأىنفيًسًهٍم ًفي سى

ب[ أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىالًَّذينى آمىنيوا كىلىٍم يػيهىاجىريكا مىا -ب84كىالًَّذينى آكىكا كىنىصىريكا أيٍكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم ]



يىًتًهٍم ًمٍن شىيٍ  [ فأجمع الناس على أنو إذا كاف 72ءو حىتَّى يػيهىاًجريكا? ]األنفاؿ:لىكيٍم ًمٍن كىالى
األخواف أحدىما مؤمن أعرابي، كاآلخر مؤمن مهاجر ال يتوارثاف؛ لهذه اآلية حتى أباح اهلل ذلك 

? ]األحزاب:  اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكلىى بًبػىٍعضو  [ .6كنسخ اآلية بقولو: ?كىأيٍكليوا اأٍلىٍرحى
الحسين صلوات اهلل عليهما: كىذه اآلية أيضان نسخت ما كاف عليو الناس في قاؿ عبد اهلل بن 

الجاىلية من المعاقدة عند الحلف ترثني كأرثك، كالتبني، كذلك أف الرجل كاف يتبنى الرجل 
فيدعى ابنو كينسب إليو كيرثو، كما كاف تبنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم زيد بن حارثة 

? فنسخت الميراث كما ذكرنا حتى نسخ اهلل ذل اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكلىى بًبػىٍعضو ك بقولو: ?كىأيٍكليوا اأٍلىٍرحى
كنسخ النسب بقولو تعالى: ?اٍدعيوىيٍم آًلبىائًًهٍم ىيوى أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو فىًإٍف لىٍم تػىٍعلىميوا آبىاءىىيٍم 

يًن كىمىوىالًيكيٍم كىلىٍيسى عىلى  ٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأتيٍم ًبًو كىلىًكٍن مىا تػىعىمَّدىٍت قػيليوبيكيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم ًفي الدّْ
 [ .5كىكىافى اللَّوي غىفيورنا رىًحيمنا? ]األحزاب:
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 ]المعاقدة كالمحالفة كالمعاىدة[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأمَّا األحبلؼ كالحلف فإف اهلل أنزؿ فيهم؛ 

أنهم كانوا يتحالفوف في الجاىلية بقوؿ الرجل للرجل: تعاقدني على أني أرثك كترثني، كذلك 
[ فأمر أف يؤتوا نصيبان 33فأنزؿ اهلل فيهم: ?كىالًَّذينى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكيٍم فىآتيوىيٍم نىًصيبػىهيٍم? ]النساء:

اـً بػىٍعضيهيٍم ب[ تعالى: ?كىأيٍكلي -أ85مما تركوا ببل ميراث، ثم نسخ ذلك أيضان بقولو ] وا اأٍلىٍرحى
? ]األحزاب: : إف النصيب الذم أمر اهلل أف يؤتى ألىل المعاقدة 5أىٍكلىى بًبػىٍعضو [ ، كقد قاؿ قـو

أ[ أنهم كانوا يتوارثوف في الجاىلية، ميراث االبن ألبيو كميراث -أ26ىو السدس، كزعموا ]
دس حتى نسخ اهلل ذلك بما ذكرنا، األب البنو حتى جاء اإلسبلـ فرجعوا، ككانوا يتوارثوف الس

 [ ))آال ال عقد في اإلسبلـ((.55/2كبقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ]
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كال أعلم في ىذا الباب اختبلفان بين خاص كال 

يب الذم أمرىم اهلل عاـ، إالَّ في ىذا الموضع كحده؛ فإنهم اختلفوا فقاؿ بعضهم: إف النص
تعالى بو أف يؤتوه الذين عاقدت أيمانهم إف يوصى لهم بشيء، كقاؿ آخركف: أمرىم اهلل أف 

يعطوىم نصيبهم في المشورة أف يحضركىم إياىا، كيعطوىم النصر على عدكىم، كيعطوىم من 
 جػ[ الدية.-ب12العقل إذا كاف، كمن ]

كؿ، غير أنهم قد أجمعوا جميعان أف ىذا النصيب قاؿ عبد اهلل عليو السبلـ: كالقوؿ عندنا األ
منسوخ على المعاني كلها، كأجمعوا بعد ىذا أنو لما تكلم الناس في جميع ما ذكرت من ىذا 



 ? ًبيره نىةه ًفي اأٍلىٍرًض كىفىسىاده كى الباب، كخاضوا فيو أنزؿ اهلل سبحانو: ?ًإالَّ تػىٍفعىليوهي تىكيٍن ًفتػٍ
 [ .73]األنفاؿ:

سبحانو، لوال ما حكم بو من ذلك الختلف الميراث، كفسدت األنساب حتى يحـر  فصدؽ اهلل
-ب85من ذلك الحبلؿ، كيحل الحراـ من النكاح كالميراث كغير ذلك، فالحمد هلل على ]

 ب[ منو كفضلو.
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كلقد بلغني أنهم كانوا إذا تبنى أحدىم الصبي، ككاف المتبني لو من العرب كالصبي مولى نسبو 
إلى العرب، كتزكج فيهم، من ذلك ما ذكر عن أبي حذيفة بن عتبة ككاف بدريان: أنو تبنى 

 أ[ ىند بنت الوليد بن عتبة، كسالم مولى امرأة من األنصار.-ب26سالمانكأنكحو ابنة أخيو ]
 [ .6كأما قولو تعالى: ?ًإالَّ أىٍف تػىٍفعىليوا ًإلىى أىٍكلًيىاًئكيٍم مىٍعريكفنا? ]األحزاب:

ما عنى بذلك: أف يوصى للذين عوقدكا بوصية على أحد التفضيل كالجميل، ال على فإن
اإليجاب لذلك، ككذا بلغني عن ابن عباس كغيره، فأم فساد يكوف أفسد عند من عقل مما 

 ذكرنا من أف ينسب الرجل إلى غير أبيو أك يرثو غير كارثو.
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 ]االستئذاف قبالة الدخوؿ[
الحسين صلوات اهلل عليهما: ك مما أختلف فيو: آية االستئذاف، كىي قولو عز قاؿ عبد اهلل بن 

[ فقاؿ بعض من قاؿ 58كجل: ?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا لًيىٍستىٍأًذٍنكيمي الًَّذينى مىلىكىٍت أىٍيمىانيكيٍم? ]النور:
 كىم األقلوف: إنها منسوخة.

قولنا، كنرل أف ذلك كاجب على كل حاؿ  كنحن نقوؿ: إنها محكمو ككذلك أكثر العلماء على
أف يستأذف على سيده كمن يملكو، ككذلك عندنا أف اآلية محكمة في الذين لم يبلغوا الحلم، 
ثى مىرَّاتو ًمٍن قػىٍبًل صىبلًة اٍلفىٍجًر  ليغيوا اٍلحيليمى ًمٍنكيٍم ثىبلى كذلك قولو سبحانو كتعالى: ?كىالًَّذينى لىٍم يػىبػٍ

[ كىذه 58ثًيىابىكيٍم ًمنى الظًَّهيرىًة كىًمٍن بػىٍعًد صىبلىًة اٍلًعشىاًء ثىبلىثي عىٍورىاتو لىكيٍم? ]النور:كىًحينى تىضىعيوفى 
 في األحرار دكف المماليك.
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 ]الوصية[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فأما ناسخ الوصية كمنسوخها، فما أقل ما في 

كره في موضعو إف شاء اهلل تعالى، نسأؿ اهلل التوفيق لذلك. قاؿ اهلل ذلك من االختبلؼ، كأنا أذ 
ٍيًن كىاألىقٍػرىبًينى  رنا اٍلوىًصيَّةي لًٍلوىاًلدى يػٍ تعالى: ?كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإٍف تػىرىؾى خى

أ[ بمالو كلو كال -أ27يت يوصي ][ ، فكاف الم180بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقِّا عىلىى اٍلميتًَّقينى? ]البقرة:
ليونىوي إً  مىا سىًمعىوي فىًإنَّمىا ًإٍثميوي عىلىى الًَّذينى يػيبىدّْ لىوي بػىٍعدى فَّ ينفذ ذلك الورثة، فأنزؿ اهلل تعالى: ?فىمىٍن بىدَّ

[ فجعل اإلثم على المبدؿ كبرئ منو الميت، فنفذت الوصية 181اللَّوى سىًميعه عىًليمه? ]البقرة:
ن نزلت آية المواريث فنسخت ذلك كلو، كاقتصر في الوصية على الثلث حين سأؿ للميت حي

[ فقاؿ: ))بالثلث 56/2الرجل األنصارم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بكم يوصي ]
كالثلث كثير(( كلم أعلم أحدان من أىل المعرفة اختلف أنها منسوخة، نسخها قوؿ اهلل تبارؾ 

اًف كتعالى: ?لًلرّْجىاًؿ نى  اًف كىاألىقػٍرىبيوفى كىلًلنّْسىاًء نىًصيبه ًممَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى ًصيبه ًممَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى
ثػيرى نىًصيبنا مىٍفريكضنا? ]النساء:  [.7كىاألىقػٍرىبيوفى ًممَّا قىلَّ ًمٍنوي أىٍك كى

ين، فنسخ اهلل فأما الوالداف فإنهم كانوا يعطونهم الماؿ كلو، كتكوف الوصية للوالدين كاألقرب
كصية الوالدين كاألقربين كسهامان للوالد كغيره، كجعل للذكر مثل حظ األنثيين، كجعل السدس 

لكل كالد مع الولد، كبما جعل للزكج في الحالتين، كللزكجة في الحالتين، كبما شرع ذلك كلو، 
 كجعلو فرضان مفركضان كبيَّنو.

فالمواريث نسخت الوصية لكل كارث كما جعل قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: 
أ [ لمن أحب الميت من قريب -أ13من النصيب المسمى المفركض، كصارت الوصية عندنا ]

 أك بعيد، كقد زعم قـو كىم شاذكف قليل: إف الوصية ال تجوز إالَّ لذم قرابة.
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ن قاؿ بهذا، ما فعل رسوؿ قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كالحجة عندم على م
أ[ أعبيد لم -ب27ب[ عليو كآلو كسلم في رجل أكصى بعتق ستة ]-ب86اهلل صلى اهلل ]

[ فأعتق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم منهم اثنين فكيف 57/2يكن يملك غيرىم، ]
لوصايا جاز ذلك كىم عبيد الميت ال نسب بينهم كبينو، كال قرابة؟! كقد أنفذ العلماء جميع ا

 إلى من أكصى لو من قريب أك بعيد، لم يسألوا عن نسبو ما لم يكن كارثان.
[ كال يختلف 6ككيف يصح ىذا كاهلل يقوؿ: ?ًإالَّ أىٍف تػىٍفعىليوا ًإلىى أىٍكًليىاًئكيٍم مىٍعريكفنا? ]األحزاب: 



على ما ذكرنا  في أف المعركؼ الذم ذكره اهلل تعالى إنما يثبت بالوصية، كاألكلياء غير القرابة
كفسرنا، كليس القريب يسمى كليان، كإنما يمسي األقرباء عصبة، كليس يلتفت أحد إلى ىذا 

القوؿ لضعفو، كقد أجمع من أجمع من الناس أنو ال كصية لوارث، كاحتجوا في ذلك بما قد 
[ 58/2ذكر من األخبار عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم منها أنو قاؿ في حجة الوداع: ]

: إف الوصية للوارث جائزة،  ))ال كصية لوارث((، قد نسخ اهلل ذلك بآية المواريث، كقد قاؿ قـو
 كاحتجوا في ذلك بحجج كثيرة ليس ىذا موضعها، كلئلماـ في ذلك نظر كتفصيل.
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 ]كتاب األطعمة كاألشربة[
 ]أمواؿ اليتامى كمخالطتهم[

ما: كأمَّا ما نسخ من أمواؿ اليتامى، قاؿ اهلل سبحانو: قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليه
ا? ?ًإفَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍلمنا ًإنَّمىا يىٍأكيليوفى ًفي بيطيونًًهٍم نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعيرن 

ن أف [ ، فلما نزلت ىذه اآلية كره المسلموف أف يكفلوا اليتامى، كتحرجوا م10]النساء:
يخالطوىم، كسألوا النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كيف يفعلوف في أمرىم؟ فأنزؿ اهلل سبحانو: 

ًإٍف تيخىاًلطيوىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم كىاللَّوي يػىٍعلىمي اٍلميفٍ  ره كى ًسدى ًمنى ?كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍليىتىامىى قيٍل ًإٍصبلحه لىهيٍم خىيػٍ
[ يريد اهلل عز كجل 220وي ألىٍعنىتىكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حىًكيمه? ]البقرة: اٍلميٍصًلًح كىلىٍو شىاءى اللَّ 

ٍعًفٍف -)بأعنتكم(  أم: ضيق عليكم، لكن قد كسع عليكم كسهل بقولو: ?مىٍن كىافى غىًنيِّا فػىٍليىٍستػى
ظلم كالعدكاف ألمواؿ [ فنسخ اهلل األكل بال6كىمىٍن كىافى فىًقيرنا فػىٍليىٍأكيٍل بًاٍلمىٍعريكًؼ? ]النساء: 

اليتامى، بأف يؤكل منها بالمعركؼ عند الحاجة كالفقر، فأذف في مخالطتهم بالنفقة، مع النفقة 
يًن? فهذا ما ذكره اهلل من النسخ في أمواؿ  ًإٍف تيخىاًلطيوىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم ًفي الدّْ ككذلك قاؿ تعالى:?كى

، إالَّ أف قومان قالوا: يجب لمن كفل اليتيم أف اليتامى، كال أعلم فيو اختبلؼ عند خاص كال عاـ
يأكل من مالو بالمعركؼ إذا كاف فقيران كائنان من كاف كيخالطو بالنفقة، فإف كانا يتغابناف عند 
األكل فيكوف الولي أكثر أكبلن من اليتيم ال حرج عليو؛ ألف اهلل قد أباحو بالمخالطة، كقاؿ 

أف يأكل من مالو إالَّ أف يكوف من عصبتو ممن ترثو  آخركف: ال يحل البتة لمن كفل يتيمان 
كيرثك، فإذا كاف كذلك جاز لو أف يأكل من مالو إذا كاف فقيران، كما يجب عليو نفقتو إذا كاف 
أحدىما موسران كاآلخر معسران كجبت نفقة أحدىما على اآلخر إذا كانا يتوارثاف، كاحتجوا في 

 ىذه
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 النكتة.
? ]البقرة:  كإيجاب النفقة على أحدىما لآلخر؛ لقوؿ اهلل عز كجل: ?كىعىلىى اٍلوىاًرًث ًمٍثلي ذىًلكى

على  -قريبان كاف أك بعيدان -[ ، كقالوا أيضان: إنو ال يجب على اليتيم أف ينفق من يكفلو 233
ب[ مالو -ب78أ[ من ]-ب28عيالو من مالو، فأمَّا الذين أجازكا النفقة لمن كفل اليتيم ] 

اربو، فإنهم قد أجازكا ذلك إذا كاف ماؿ اليتيم شاغبلن للولي بالقياـ فيو كاإلصبلح لو أف غير أق
 يأكل كينفق بالمعركؼ.

)قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كال أحب ذلك لمن كفل يتيمان، كال أراه أف 
ى قيامو كما جعل لغيره من يكوف إالَّ بإجماع من أقاربو إف لم يكن أماـ أف يجعل شيئان معركفان عل

 الوكبلء فقط(.
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 ]كتاب األحكاـ كمسائل متفرقة[
 ]الحكم بين أىل الكتاب[

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فأما ما اختلف فيو من ناسخ الحكم بين أىل 
نػىهيٍم ًبمىا أىنزىؿى الكتاب كمنسوخو فسأبين ذلك إف شاء اهلل تعالى، قاؿ اهلل تعالى: ?كىأىًف اٍحكي  ٍم بػىيػٍ

هيٍم? 49اللَّوي? ]المائدة: نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍ [ فزعم قـو أنها منسوخة، نسخها قولو: ?فىاٍحكيٍم بػىيػٍ
نػىهيٍم ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي? -ب13[ . كقاؿ آخركف: إف ] 42]المائدة: جػ[ قولو تعالى:?كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ

هيٍم? كىذا قولنا كبو نأخذ، فالواجب عندنا أف ىي الناسخة لقولو:?فىاٍحكي  نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍ ٍم بػىيػٍ
نحكم بين أىل الكتاب بما أنزؿ اهلل في كتابو كعلى نبيو محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، 
كعلى ذلك كقع الصلح، كأخذت الجزية منهم على أف يسلموا للحق، كال يظهركا شيئان من 

منو شيئان مما ال يحل لزمهم في ذلك ما يلـز غيرىم من المسلمين من  المنكر فإف أظهركا
[ أنو أقاـ الحدكد 59/2الحدكد كغيرىا، كقد ذكر عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]

عليهم، كذكر أيضان أنو رجم يهوديان كيهودية، كالحكم فيهم عندنا أف يقاـ عليهم من الحدكد 
 المسلمين، كيقاـ فيهم من الحدكد ما يقاـ على المسلمين.كيحكم بينهم بما يحكم بو على 
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أ[ الحدكد عليهم، فبل يلتفت إلى -أ29فأما ما يحتج بو من لم يرل الحكم بينهم كال إقامة ] 
ب[ كال إلى ما احتج بو، كمن أكبر حججهم أنهم زعموا أنهم قد صولحوا على -أ88قولو ] 

ر من غيره، فكذلك يتركوف على ما ىم عليو، ال يقاـ بينهم حد شركهم كتركوا عليو، كالشرؾ أكب
كال يحكم فيهم بحكم، كتأكلوا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إنما أقاـ عليهم 

الحدكد؛ ألف ذلك كاف قبل أخذ الجزية منهم، كىذا كلو عندنا كعند أىل المعرفة فاسد ضعيف 
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أقاـ عليهم الحدكد قاسوه على غير قياس، كلعمرم لئن كاف 

قبل أخذ الجزية منهم، كىم أىل ىدنة كغيرىم من المشركين، أف ذلك لهم بعد إقرارىم بالجزية 
كتسليمهم كاستكانتهم لئلسبلـ كالمسلمين، كأداء الجزية كالذؿ كالصغر كالرضا بما فعل فيهم 

أككد؛ إذ رضوا باإلقامة في دار اإلسبلـ، كىم  من أخذىا أف ذلك الـز لهم، كالحكم بينهم
 يعلموف ما يلـز كل متعبد فيها من الحكم، كما جاء بو الكتاب من الحدكد كغيرىا.

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: ككيف يرد أىل الجزية إلى حكامهم، كىم 
الرشا، كينفقونها في معاصي يحكموف بغير الحق كبخبلؼ ما أنزؿ اهلل تبارؾ كتعالى، كيأخذكف 

[ 42العلي األعلى، قاؿ اهلل سبحانو: ?سىمَّاعيوفى لًٍلكىًذًب أىكَّاليوفى لًلسٍُّحًت? ]المائدة: 
 كالسحت: الربا كالرشا، كىذا قولنا كىو الحق عندنا. كاهلل أعلم.
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 ]من المسائل المتفرقة: آية النجول[
ب[ -ب88 عليهما: فأمَّا النجول كما نسخ منها فإني ]قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل

ال أعلم بين أحد من أىل العلم في ذلك اختبلؼ، فالذم عندم في ذلك أف مناجاة المؤمنين  
كثرت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كثيران، كغمتو كأحزنت ناسان من المؤمنين، 

و كيخفف عنو عليو السبلـ ما قد شق عليو فأحب اهلل تبارؾ كتعالى أف يوقفهم عن ذلك من
كعلى المؤمنين منها، فأنزؿ اهلل تعالى: ?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نىاجىٍيتيمي الرَّسيوؿى فػىقىدّْميوا بػىٍينى يىدىٍم 

ره لىكيٍم كىأىٍطهىري فىًإٍف لىٍم تىًجديكا فىًإفَّ اللَّوى غىفي  [ ؛ 12وره رىًحيمه? ]المجادلة: نىٍجوىاكيٍم صىدىقىةن ذىًلكى خىيػٍ
 فوقف الناس عن تلك المناجاة غير علي بن أبي طالب عليو الصبلة كالسبلـ فإنو قدـ كناجاه.

قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: بلغني من حيث أثق بو عن علي عليو السبلـ 
، كال يعمل بهما أحد [ أنو قاؿ: إف في كتاب اهلل آليةن كفرضان ما عمل بهما غيرم60/2]

ةن?  بعدم، لما أنزؿ اهلل: ?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نىاجىٍيتيمي الرَّسيوؿى فػىقىدّْميوا بػىٍينى يىدىٍم نىٍجوىاكيٍم صىدىقى 
كاف معي دينار فصرفتو ككنت كلما أردت أف أناجي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 



رغ الدينار حتى نسخت اآلية بقوؿ اهلل عز كجل: ?أىأىٍشفىٍقتيٍم جػ[ تصدقت بدرىم، فلم يف-أ14]
ةى  كىآتيوا  أىٍف تػيقىدّْميوا بػىٍينى يىدىٍم نىٍجوىاكيٍم صىدىقىاتو فىًإٍذ لىٍم تػىٍفعىليوا كىتىابى اللَّوي عىلىٍيكيٍم فىأىًقيميوا الصَّبلى

[ ، فهذا مما ال 13ًبيره ًبمىا تػىٍعمىليوفى? ]المجادلة:أ[ كىأىًطيعيوا اللَّوى كىرىسيولىوي كىاللَّوي خى -أ30الزَّكىاةى ]
 اختبلؼ فيو مما ذكر من أمر النجول، كاهلل كلي التوفيق.
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 ]عودة لكتاب الصبلة: صبلة قياـ الليل[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما اختلف في ناسخو كمنسوخو صبلة الليل 

ب[ أكلها بمكة كآخرىا بعد ستة -أ89، كذلك أف اهلل تعالى أنزؿ ]كقيامو في سورة المزمل
أشهر بالمدينة، فزعم قـو أف قوؿ اهلل عز كجل: ?يىاأىيػُّهىا اٍلميزَّمّْلي قيًم اللٍَّيلى إالَّ قىًليبلن ًنٍصفىوي أىٍك 

[ ، نزؿ بمكة كأنو أمره من اهلل 3-1مل: انٍػقيٍص ًمٍنوي قىًليبلن أىٍك ًزٍد عىلىٍيًو كىرىتًّْل اٍلقيٍرآفى تػىٍرتًيبلن? ]المز 
لنبيو بالصبلة في ىذه األكقات التي ذكركا أنها نافلة، ثم نسخ ذلك بقولو في آخر السورة: ?ًإفَّ 

وي يػيقىدّْري اللٍَّيلى رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدنىى ًمٍن ثػيليثىي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي كىطىائًفىةه ًمنى الًَّذينى مىعىكى كىاللَّ 
ٍنكيٍم كىالنػَّهىارى عىًلمى أىٍف لىٍن تيٍحصيوهي فػىتىابى عىلىٍيكيٍم فىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآًف عىًلمى أىٍف سىيىكيوفي مً 

ي سىًبيًل اللًَّو مىٍرضىى كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى ًفي األىٍرًض يػىٍبتػىغيوفى ًمٍن فىٍضًل اللًَّو كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى فً 
ميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم فىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي كىأىًقيميوا الصَّبلىةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىأىٍقًرضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا كىمىا تػيقىدّْ 

رنا كىأىٍعظىمى أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفريكا اللَّوى  ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه?  ًمٍن خىٍيرو تىًجديكهي ًعٍندى اللًَّو ىيوى خىيػٍ
 [20]المزمل:
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فزعم أىل ىذا القوؿ أف ىذا في صبلة الليل، كأنو جاء بعد األمر بها الرخصة في تركها بالنسخ 
لها، كقاؿ آخركف: السورة كلها محكمة كليس فيها ناسخ كال منسوخ كإنَّما أراد اهلل األمر 

لترتيل لو إنما ذلك كلو في صبلة العتمة المفركضة، كإنما جاء بالصبلة فيها كالقياـ بالقرآف كا
في آخر السورة من التوسعة في األكقات رحمةن من اهلل للعباد، لما ذكر اهلل سبحانو من علمو 

 أ[ كمسافران -ب30بهم، كأف منهم مريضان ]
لتي ذكرت في كمجاىدان، كىذا اآلخر قولنا كبو نأخذ، كمن الدليل على ما قلنا بو أف الصبلة ا



ىذه السورة ىي العتمة المفركضة جمع اهلل لها في آخر الكبلـ مع الزكاة قاؿ سبحانو: ?كىأىًقيميوا 
ةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىأىٍقًرضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا? ]المزمل:   [ .20الصَّبلى
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 ]عودة لكتاب األطعمة: ناسخ كمنسوخ الطعاـ[
حسين صلوات اهلل عليهما: كمما اختلف فيو أيضان من ناسخ الطعاـ قاؿ عبد اهلل بن ال

نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل? -ب89كمنسوخو، قاؿ اهلل سبحانو كتعالى: ?كىالى ] ب[ تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
[ فلما نزلت ىذه اآلية تحامأ المسلموف أف يأكل أحد منهم عند أحد بغير عمل 29]النساء:

مما يكوف بين الناس مما يجب فيو األجرة كالحق؛ فكفوا عن ذلك حتى  عملو لو، أك بمعنى
أنزؿ اهلل سبحانو: ?لىٍيسى عىلىى اأٍلىٍعمىى حىرىجه كىالى عىلىى اأٍلىٍعرىًج حىرىجه كىالى عىلىى اٍلمىرًيًض حىرىجه كىالى 

ٍك بػيييوًت أيمَّهىاًتكيٍم أىٍك بػيييوًت ًإٍخوىاًنكيٍم أىٍك عىلىى أىنفيًسكيٍم أىٍف تىٍأكيليوا ًمٍن بػيييوًتكيٍم أىٍك بػيييوًت آبىاًئكيٍم أى 
ًتكي  ٍم أىٍك بػيييوًت أىخىوىاًتكيٍم أىٍك بػيييوًت أىٍعمىاًمكيٍم أىٍك بػيييوًت عىمَّاًتكيٍم أىٍك بػيييوًت أىٍخوىاًلكيٍم أىٍك بػيييوًت خىاالى

رخصة باألكل كاإلذف في ذلك من طعاـ [ فوقعت ال61مىا مىلىٍكتيٍم مىفىاًتحىوي أىٍك صىًديًقكيٍم? ]النور:
جميع من ذكر اهلل تعالى، كاحتجوا في قولو ?كىالى عىلىى أىنفيًسكيٍم? )فقالوا: إنما أراد بػ)أنفسكم(: 

أم: ال يقتل بعضكم بعضان، ككذلك -إخوانكم كما قاؿ تعالى: ?كىالى عىلىى أىنفيًسكيٍم?( فتأكلوا 
ى أىنفيًسكيٍم? أم بعضكم على بعض إذا كنتم مؤمنين، كأنتم إخوة  تأكلوا قولو تعالى: ?فىسىلّْميوا عىلى 

 كنفس كاحدة.
 أ[ على ىذا التأكيل(.-أ31)كتأكلوا جميع ما في القرآف ]
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قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كأٌما الحجة في ذكر األعمى كاألعرج كالمريض، 
نين كاف أحدىم يستتبع الزًَّمن كاألعرج كالمريض من [ أف قومان من المؤم61/2فإنو بلغني ]

أىل الفاقة ليطعمو، فإف لم يجد في بيتو شيئان ذىب بو إلى بيت أبيو أك إلى بيت بعض أقاربو 
ليطعمو منو فكاف المستتبع يكره ذلك كيحتشم منو، فنزلت لو الرخصة كاإلذف بأف ال حرج 

جػ[ إذا غزكا -ب14لوا: كاف المسلموف ]عليو في ذلك كقد زعم قـو آخركف غير ىذا كقا
ب[ الزمانة، من أعرج، أك -أ90[ مفاتيح خزائنهم إلى من ال يطيق الغزك من ]62/2يدفعوف ]

أعمى، أك مريض كيقولوف: قد أحللنا لكم أف تأكلوا منها، فكانوا يتحرجوف من ذلك فنزلت 



 اآلية رخصة لهم.
أكلوف من بيوت قرابتهم إذا استغنوا منها، [ إف األنصار كانوا ال ي63/2)كقاؿ آخركف: ]

فنزلت ىذه اآلية رخصة لهم( ]كىي[ قولو:? كىالى عىلىى أىنفيًسكيٍم أىٍف تىٍأكيليوا ًمٍن بػيييوًتكيٍم أىٍك بػيييوًت 
آبىاًئكيٍم? إلى آخر اآلية، كزعم قـو أف اهلل سبحانو إنما أراد بذكر األعمى كاألعرج كالمريض أنو 

عنهم، ثم استأنف الكبلـ فقاؿ: ?كىالى عىلىى أىنفيًسكيٍم أىٍف تىٍأكيليوا ًمٍن قد كضع الجهاد 
بػيييوًتكيٍم?اآلية إلى آخرىا، كزعموا أف أىل الجاىلية كاف أحدىم يقوؿ: كاهلل ال أحلب لبنان حتى 

أجد من أسقيو إياه، كال آكل طعامان حتى يكوف عندم من يأكل معي، كيقوؿ: كاهلل ال آكل 
)تكرمان كتنزىان(، قريبان كاف أك بعيدان فأنزؿ اهلل سبحانو: ?لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تىٍأكيليوا  طعاـ أحد

 أ[ جىًميعنا من بيوتكم...?اآلية.-ب31]
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فهذا ما اختلف فيو مما ذكرنا من التأكيل في الٌزمنى، كأٌما قولو تعالى:?أىٍك مىا مىلىٍكتيٍم مىفىاًتحىوي? 
: أك لهم فيو شرؾ، كقد قاؿ آخركف: إف ما ذكر اهلل يعني  ما كاف لهم ال لغيرىم، كقد قاؿ قـو

من ىذا كلو إباحة منو لطعاـ األقارب خاصةن، كإف لم يأذنوا فيو، ككاف من حجتهم أنهم زعموا: 
 إذا جاء اإلذف حل بو طعاـ القريب كالبعيد.

األقاكيل عندنا فاسدة، ال يلتفت إلى شيء قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كىذه 
منها؛ ألنو لو جاز أف يكوف ماؿ القريب للقريب مباحان جاز أف تكوف أمواؿ الناس لؤلعمى 

كاألعرج كالمريض مباحة؛ ألنهم المقدموف في اآلية كبهم افتتح الكبلـ، كقد ذكرنا ما أبيح لهم 
أمواؿ الناس مباحة، كالمعنى عندنا  من ذلك، كىذا مما ال يجوز عندنا كال يصلح أف تكوف

نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل? كف  كالذم بو نأخذ في ىذه اآلية: أف اهلل لما أنزؿ: ?كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
المسلموف عن أكل بعضهم عند بعض كما ذكرنا في أكؿ القصة فنزلت الرخصة كاإلذف ناسخة 

يأكل أحد من ماؿ أحد إالَّ بإذنو، كإنما كاف السبب  لذلك، كالتغليظ األكؿ ال يجوز عندنا أف
 ما ذكرنا. كاهلل أعلم.

)فهذا ما عندنا من ذكر ما نسخ( من الطعاـ كقد تأكؿ قـو تأكيبلن أعوران ال يصلح ]إذ[ قالوا: 
إنما ىذا؛ ألف األعمى ال يأكل طيب الطعاـ كما يأكلو غيره ممن يبصر، فأباح اهلل لمن يأكل 

أ[ -أ32يجعل فيو حرج، كليس ىذا بشيء؛ ألف اهلل كاف يقوؿ: ?لىٍيسى عىلىى ] معو ذلك كلم
اأٍلىٍعمىى حىرىجه?، كلوكاف كما قالوا لقاؿ: ليس على من أكل مع األعمى حرج، كىذا ال يصلح 

 في الكبلـ عند أىل المعرفة كاللساف.
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 ]ما نسخ من الشراب بالتحريم[
ات اهلل عليهما: كأما ما نسخ من الشراب بالتحريم فبل أعلم بين قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلو 

، كإنما اختلفوا في بعض التأكيل كأنا ذاكر ذلك في موضعو إف  أىل العلم فيو اختبلفان أنو محـر
[ فالسكر 67شاء اهلل تعالى، قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى: ?تػىتًَّخذيكفى ًمٍنوي سىكىرنا كىًرٍزقنا حىسىننا? ]النحل: 

أسكر كالرزؽ الحسن ما كاف منو حبلالن مباحان مثل: الزبيب كالخل كغيرىما مما ىو حل  ما
مباح، ثم قاؿ عز كجل عند مسألة الناس للنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ?يىٍسأىليونىكى عىًن 

ًإٍثميهيمىا ًبيره كىمىنىاًفعي ًللنَّاًس كى [ 219أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهمىا? ]البقرة:  اٍلخىٍمًر كىاٍلمىٍيًسًر قيٍل ًفيًهمىا ًإٍثمه كى
ًإٍثميهيمىا أىٍكبػىري ًمٍن -يريد سبحانو في المنافع  أم: فيما ينتفع بو من ثمنها، ثم قاؿ عز كجل: ?كى

نػىٍفًعًهمىا?؛ فزعم قـو أنها كانت تيشرب في تلك األياـ قبل نزكؿ ىذا كتباع، فلما أنزؿ اهلل ىذا 
ؿ آخركف: لم تكن تشرب في ذلك الوقت، ثم أنزؿ اهلل بعد ذلك: اجتنبها كثير من الناس، كقا

[ 43?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا الصَّبلىةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىتَّى تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوفى? ]النساء: 
: يعنى بالسكر: ] ، ب[ سكر الخمر -أ 91فاختلف الناس في تأكيل ىذه اآلية، فقاؿ قـو

جػ[ عندنا ىو القوؿ، فلما نزلت ىذه اآلية اجتنبها  -أ15كقاؿ آخركف: إنو سكر النـو كىذا ]
 أيضان كثير من الناس،
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أف جميع ما ذكرت من ىذه  -بعد ما ذكرنا من ذلك فبل أعلم بينهم اختبلفان  -ثم أجمع الناس
ن سورة المائدة كىو قولو أ[ منسوخات نسخها اهلل )بما( أنزؿ م-ب 32الثبلث اآليات ] 

ـي رًٍجسه ًمٍن عىمىًل الشَّيٍ  طىاًف تعالى: ?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإنَّمىا اٍلخىٍمري كىاٍلمىٍيًسري كىاأٍلىنصىابي كىاأٍلىٍزالى
نىكيمي اٍلعىدى   اكىةى فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى ًإنَّمىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى بػىيػٍ

ًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم مينتػىهيوفى?  كىاٍلبػىٍغضىاءى ًفي اٍلخىٍمًر كىاٍلمىٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن ًذٍكًر اللًَّو كىعىًن الصَّبلى
 [ فعند نزكؿ ىاتين اآليتين انتهى جميع الناس عن الخمر كالميسر.91-90]المائدة:
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 ]حقيقة الخمر كالميسر كاألنصاب[
 مما شاء من األشياء. -يكوف-عندنا فهو: ما خامر العقل كأفسده فأما الخمر 

كأما الميسر: فهو جميع ما يقامر بو من النرد كالشطرنج كغيرىما مما عيمل للقمار، كأما 
األنصاب، فهي: ما كاف يعبد أىل الجاىلية من الحجارة المنصوبة كغيرىا مما ينصب للعبادة لو 

حى عىلىى النُّصيًب? يريد سبحانو كما ذبح للنصب، غير أف حركؼ كذلك قوؿ اهلل تعالى:?مىا ذيبً 
الصفات تخلف بعضها بعضان فقامت على مقاـ البلـ، كقد ذكرت الحجة في ذلك في غير ىذا 

 الموضع.
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 ]حقيقة األزالـ[
 كأما األزالـ فالقداح التي كانوا يضربوف بها في الجاىلية كيقسموف كيستعملونها في أمورىم

]إذ[ كانوا إذا أرادكا أمران أخذكا سهمين منها، فكتبوا على أحدىما: اللهم أمرتني، كاآلخر اللهم 
نهيتني، ثم يدسهما عند رأسو، ككذلك كاف يفعل من يضرب بهما فإذا أصبح ضرب بيده فأيهما 

: أف ىذه اآلي ة في كقع في يده عمل بو كبما فيو من أمر أك نهي كذبان على اهلل، كقد زعم قـو
المائدة إنما نزلت من أجل قـو من المسلمين شربوا خمران، ثم قاتل بعضهم بعضان، كأكثركا 

أ [ بالتحريم كما ذكرنا، كقالوا:  -أ33الرفث كالجداؿ، فأنزؿ اهلل اآلية الناسخة لذلك كلو ]
، فشربوا ذلك  في غير إنهم كانوا ال يشربوف شيئان منها إالَّ بعد صبلة العشاء كعند كقت النـو

ذلك الوقت؛ فهذا عندم ليس بصحيح، غير أنا ذكرنا ما قد تكلم فيو الناس كيبل يحتج بو 
 محتج على من قرأ كتابنا ىذا كالحمد هلل كثيران.
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 ]آية التقول[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما أيضان تكلم فيو الناس كاختلف في ناسخو 

[ 102عز كجل: ?يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو? ]آؿ عمراف: كمنسوخو قوؿ اهلل
[ ، 16فزعم قـو أنها منسوخة نسخها قوؿ اهلل عز كجل: ?فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم? ]التغابن: 

في ىذا الباب  فتأكلوا ذلك أنو ليس عليهم جهاد كال غيره مما يحمل عليو التقول، كرخصوا
حدان من األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كىم قليل، كقاؿ آخركف إنها محكمة، كإنها 



ناسخة لما فيو الرخصة، كىذا قولنا كعليو نعتمد، كالمعنى عندنا كعند أكثر الناس في قولو عز 
أحدان في اهلل لومة الئم  كجل: ?اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاًتو? أم جاىدكا في اهلل حق الجهاد، كال تأخذ

إذا رآه يعصى، كأف يقاـ بالقسط في ببلده كعباده على القريب كالبعيد، كأف يطاع سبحانو فبل 
يعصى، كأف نذكره عند كل أمر يريده فبل ينسى، فهذا ىو المعنى عندنا كىو قولنا كعليو نػىٍعمىٍل، 

 كالحمد هلل كلي كل نعماء ككارث األرض كالسماء.
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 ]قتل النفس كتوبة القاتل[
ب[ اختلف فيو أيضان قوؿ اهلل –أ  92قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما ]

أ[ : ?كىالًَّذينى الى يىٍدعيوفى مىعى اللًَّو ًإلىهنا آخىرى كىالى يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الًَّتي -ب33تعالى في القرآف ]
ـى اللَّوي إالَّ بًاٍلحىقّْ  كىالى يػىٍزنيوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىثىامنا ييضىاعىٍف لىوي اٍلعىذىابي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىيىٍخليٍد حىرَّ

يّْئىاتًًهٍم حىسىنىاتو -15ًفيًو ميهىاننا ] ب[ إالَّ مىٍن تىابى كىآمىنى كىعىًملى عىمىبلن صىاًلحنا فىأيٍكلىًئكى يػيبىدّْؿي اللَّوي سى
: أف اآلية التي في النساء نسخت ىذه 70-68غىفيورنا رىًحيمنا? ]الفرقاف: كىكىافى اللَّوي  [ ، فزعم قـو

ا ًفيهىا ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خىاًلدن اآلية …?اآلية، كىي قوؿ اهلل تعالى: ?كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمّْدن
 [ .93]النساء: 
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محكمة لم تنسخ إحداىما األخرل، ككل من مات كقاؿ آخركف: إف آية الفرقاف محكمة كىذه 
على غير توبة فهو من أىل الوعيد، ككل من تاب من شيء من الذنوب كلها كأخلص تاب اهلل 
: إف القاتل ال توبة لو كإف تاب، كىم الذين قالوا: إف  عليو، كىذا قولنا كبو نأخذ، كقد زعم قـو

عندم غير صواب؛ ألنو ال شئ أكبر من  آية الفرقاف نسختها اآلية التي في النساء، كىذا
الشرؾ باهلل كمن تاب من ذلك قبلو اهلل، كمن ذلك: أف جماعة ممن كانوا أسلموا ارتدكا كرجعوا 
إلى مكة منهم: طعمة بن أشرؼ كالحارث بن سويد بن الصامت ، ثم ندـ الحارث فكتب إلى 

د إني قد ندمت كأني أشهد أف أخيو ككاف مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم الجبلس بن سوي
ال إلو إلى اهلل كأف محمد رسوؿ اهلل، فاسأؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ىل لي توبة؟ كإالٌ 

أ[ -أ34[ ]86ذىبت في األرض، فنزلت: ?كيف يهدم اهلل قومان كفركا... ?اآلية ]آؿ عمراف:
و كآلو كسلم ، فتب إلى اهلل حتى ؛ فكتب إليو أخوه أنو ال توبة لك عند رسوؿ اهلل صلى اهلل علي



... ?اآلية ]آؿ  يجعل لك مخرجان، فأنزؿ اهلل تعالى بعد ذلك: ?ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى
[ ؛ فكتب إليو أخوه: إف اهلل قد أنزؿ توبتك فأقبل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 89عمراف: 

ب[ رسوؿ اهلل -/ب92صنعتو ففعل، كقبل منو ] كآلو كسلم كاعتذر إليو، كتب إلى اهلل مما
صلى اهلل عليو كآلو كسلم فسمع ذلك الذين كانوا ارتدكا معو، فقالوا: ما نحن إالَّ كالحارث 

نقيم بمكة كنتربص بمحمد ريب المنوف، فإف بدا لنا رجعنا إليو فقبل منا كما قبل منو، فأنزؿ اهلل 
[ ، فأقاموا على 90ًإيمىانًًهٍم ثيمَّ اٍزدىاديكا كيٍفرنا... ?اآلية ]آؿ عمراف: تعالى: ?ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا بػىٍعدى 

الكفر حتى فتح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم مكة فجاءه من كاف بقي منهم فأسلم 
فقبل منهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، ككاف قد مات بعضهم فأنزؿ اهلل تعالى: ?ًإفَّ 

 كىفىريكا كىمىاتيوا  الًَّذينى 
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[ ، كتوبة القاتل المؤمن مقبولة إذا أقاد من نفسو فرجع 91كىىيٍم كيفَّاره... ?اآلية ]آؿ عمراف:
عن خطيئتو، كندـ على فعلو، كاستغفر اهلل سبحانو لذنبو، كأناب إلى ربو، فقاؿ سبحانو كتعالى: 

ًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍحمىًة اللًَّو ًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جىًميعنا ًإنَّوي ?يىاًعبىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفي 
[ ، كقاؿ سبحانو: ?ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى 53ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي? ]الزمر: 
أ[ من تاب على شركو،  –ب 34ـ اهلل المغفرة على ][ فحر 48ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي? ]النساء:

كأرجأ أىل الذنوب فلم يخص أحدان منهم بترؾ قبوؿ توبتو إذا تاب، كىذه آية مبهمة أخبر اهلل 
فيها عن قدرتو كأنو يغفر ما يشاء لمن يشاء، غير أنو ال يشاء أف يغفر ألىل الكبائر الذين 

 يموتوف عليها، كالذين قد انتضمهم الوعيد.
[ أف ىذه اآلية التي في الفرقاف نزلت من أجل قـو من 65/2كقد بلغني من حيث أحب ]

المشركين قدموا على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقالوا لو: يا محمد، إف جميع ما تدعوا 
ب[ من كثرة ذنوبنا كقتلنا، من قتلنا فلوا  -أ93إليو لحسن، كلكن كيف نفعل بما مضى ]

عملنا كفارة ألجبناؾ إلى ما تدعونا إليو، فنزلت اآلية ?كىالًَّذينى الى يىٍدعيوفى مىعى اللًَّو  أخبرتنا أف لما
... ?اآلية ]الفرقاف:  [ .68ًإلىهنا آخىرى

كلعمرم أف من مات على غير توبة من أىل الوعيد، فأٌما ما احتج بو من ذكرنا من اآلية التي في 
أشهر أك ستة أشهر، كزعم أف آية الفرقاف مكية كآية  النساء، كزعم أنها نزلت بعد ذلك بسبعة

النساء مدنية، فكل ىذا عندنا على ما قد تقدـ عليو قولنا، كلمن مات على غير توبة، كالتوبة 



النصوح عندنا تغسل كل شيء، كعلى ذلك يـو الوعد كالوعيد كىذا كجو الحق. كاهلل أعلم. كال 
 كما ذكر كمنسوخو. يلتفت إلى ما ذكر من ىذه األخبار كناسخ
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قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كال أعلم بين الناس اختبلفان في قبوؿ التوبة من 
جميع من تاب إالَّ ما تكلم بو من ذكرنا في القاتل كحده، فإنهم زعموا أنو ال توبة لو فأٌما 

جػ[ -أ16في ناسخ ذلك ]أ[ فقد أجمعوا على قبوؿ التوبة فيو، ك -أ35ماسول القتل ]
كمنسوخو قاؿ اهلل عز كجل: ?كىلىٍيسىًت التػٍَّوبىةي لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السَّيّْئىاًت حىتَّى ًإذىا حىضىرى أىحىدىىيمي 

ابنا أىلًيمنا?  اٍلمىٍوتي قىاؿى ًإنّْي تػيٍبتي اآٍلفى كىالى الًَّذينى يىميوتيوفى كىىيٍم كيفَّاره أيٍكلىًئكى أىٍعتىٍدنىا لىهيٍم عىذى
[ فشق ذلك على المسلمين كتشاكوا ذلك، فأنزؿ اهلل عز كجل: ?ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري 18]النساء:

[ فنسخت ىذه اآلية التشديد الذم  48أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي? ]النساء:
اآلية ناسخة لما قبلها، كالتوبة عندنا مقبولة  كاف قبلها، كال أعلم بين الناس اختبلفان في أف ىذه

ب[ السياؽ، كقد ذيكر -ب93ممن تاب من جميع الذنوب، كأخلص هلل تعالى ما لم يقع في ]
[ )من تاب 66/2ذلك عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأجمعوا في ذلك عنو أنو قاؿ: ]

عو إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قبل أف يغرغر بنفسو تاب اهلل عليو( حدثني من أثق بو يرف
[ ))من تاب قبل موتو بسنة تاب اهلل عليو، كالسنة كثيرة، كمن تاب قبل موتو 66/2أنو قاؿ: ]

بشهر تاب اهلل عليو كالشهر كثير، كمن تاب قبل موتو بجمعة تاب اهلل عليو كالجمعة كثير، كمن 
ن تاب قبل موتو بساعة تاب اهلل عليو كالساعة  تاب قبل موتو بيـو تاب اهلل عليو كاليـو كثير، كم

كثير، كمن مات قبل أف يغرغر بنفسو تاب اهلل عليو(( كىذا مما ال أعلم فيو اختبلفان. ختم اهلل 
 لنا بخير.
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 ]ما يخفيو المرء في نفسو كيعلنو[
بما ييٌسركف كما  قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما ذكر في مؤاخذة اهلل للعباد

 أ[ كمحكمو.-ب35يعلنوف، كناسخ ذلك كمنسوخو ]
ًإٍف تػيٍبديكا مىا ًفي أىنفيًسكيٍم أىٍك تيٍخفيوهي ييحىاًسٍبكيٍم ًبًو اللَّوي? ]البقرة:  قاؿ اهلل سبحانو كتعالى: ?كى

: تأكيلها من شك في 284 [ فاختلف الناس في ىذه اآلية كفي تأكيلها كفي ناسخها، فقاؿ قـو



 عبلنية أك سران حاسبو بذلك أك أيقن بو عبلنية أك سران جزاه اهلل بذلك، كقاؿ آخركف: إنها اهلل
نزلت في كتماف الشهادة كإقامتها، كإف اهلل تعالى يثيب على إقامتها كيحاسب على كتمانها، 

[ أنها لما أنزلت ىذه اآلية جاء الناس إلى النبي صلى اهلل 67/2كقد بلغني من حيث أحب ]
يو كآلو كسلم في جمع من أصحابو المهاجرين كاألنصار فقالوا: يا رسوؿ اهلل، ما نزلت آية عل

أشد علينا من ىذه، كإف أحدنا ليحدث نفسو، بأشياء ما يحب أف لو الدنيا كما عليها كأف ذلك 
ٍن رىبًّْو كىاٍلميٍؤًمنيوفى  يثبت في نفسو فأنزؿ اهلل عند ذلك توسيعان لهم: ?آمىنى الرَّسيوؿي ًبمىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو مً 

 ب[ ،-أ94[ إلى آخر السورة ]285كيلّّ آمىنى بًاللًَّو كىمىبلًئكىًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو ? ]البقرة: 
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إف اآلية محكمة، كإف اآلية التي ذكركا محكمة كلكل تأكيل  -كاهلل أعلم-كالقوؿ عندم 
شك كاالرتياب كفي رسولو فيما أعلنوه من ذلك أك كمعنى، كإف اهلل سبحانو يحاسبهم فيو بال

أسركه إذا كانوا عالمين بو معتقدين لو، كأما ما سول ذلك مما يحدثوف بو أنفسهم فإنو بلغني 
[ ))عفى اهلل ألمتي ما 68/2من حيث أثق عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ]

ا بو من ىذا القوؿ: قوؿ اهلل عز كجل: ?مىٍن تحدث بو أنفسها حتى تفعلو(( كالدليل على ما قلن
على فعل شيء  -أم النية  -[ كالعمل فهو اإلجماع 123يػىٍعمىٍل سيوءنا ييٍجزى ًبًو? ]النساء: 

أ[ كالعمل بو؛ ألف من األعماؿ ما يعمل بو اللساف كالقلب، كمنها ما يعمل -أ36كاعتقاده ]
 أعلم. باأليدم كاألرجل فهذا ما في الباب عندم. كاهلل

 كقد بلغني عن ابن عباس أنو يقوؿ: إف اآليتين محكمتاف كيتأكؿ في ذلك شبو بما تأكلنا.
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 ]اإلكراه في الدين كعلتو[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليها: كمما اختلف فيو اإلكراه في الدين كعلتو 

يًن قىٍد تػىبػىيَّنى الرٍُّشدي ًمٍن جػ[ كما نسخ من ذلك، قاؿ اهلل عز كجل: ?الى ًإٍكرىا-ب16] هى ًفي الدّْ
[ فزعم قـو أنها منسوخو نسخها قولو تعالى: ?يىاأىيػُّهىا النًَّبيُّ جىاًىًد اٍلكيفَّارى 256الغىيّْ? ]البقرة: 

? ]التوبة: خركف أنها [ ، كزعم آ73كىاٍلمينىاًفًقينى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهٍم كىمىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىبًٍئسى اٍلمىًصيري
إف اآليتين محكمتاف، كأما قولو عز كجل:?الى ًإٍكرىاهى ًفي  -كاهلل أعلم-محكمة، كالقوؿ عندم 

يًن?فهي في أىل الكتاب الذين أعطوا الجزية كرضوا بالذؿ كالصغار، كأما الجهاد كما أمر  الدّْ



في كتابو كثير،  بو منو فلغيرىم من الكفار كالمنافقين كالفساؽ، كذكر ذلك ما افترض اهلل منو
 كفرضو مؤكد بين كالحمد هلل رب العالمين.

ٍيسى كأما قولو تعالى: ?الى يػىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيوفى اٍلكىاًفرًينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنينى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فػىلى 
تولوا الكافرين ك [ يقوؿ اهلل عز كجل للمؤمنين ال ت28ًمٍن اللًَّو ًفي شىٍيءو? ]آؿ عمراف: 

ب[ عادكىم دكف المؤمنين كال تؤثركىم عليهم بالمواالة كالمودة فحصر ذلك على -ب94]
هيٍم تػيقىاةن? ]آؿ عمراف:  [ .28المؤمنين كنسخ ىذا بالرخصة لهم ?ًإالَّ أىٍف تػىتػَّقيوا ًمنػٍ

إالَّ أف  أ[ يقوؿ اهلل سبحانو كتعالى: -ب36قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: ]
تكونوا تخافونهم على أنفسكم فتعطونهم بألسنتكم ما لستم معتقدين في قلوبكم حتى يجعل 

[ يقوؿ سبحانو: 28اهلل لكم من ذلك مخرجان، ثم قاؿ: ?كىييحىذّْريكيٍم اللَّوي نػىٍفسىوي? ]آؿ عمراف:
ييحىذّْريكيٍم? عقوبتو في فعل ما لم يجعل لكم إليهم سبيبل، ثم قاؿ:?كإليو المصير?أم مرجع كل  ?ى

 شيء كمصيره.
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 ]االستغفار للمشركين كالتبرؤ منهم[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما ذكر من نسخ اإلذف باالستغفار للمشركين 

ٍيًن ًإٍحسىاننا إً  ليغىنَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبػىرى قوؿ اهلل عز كجل: ?كىقىضىى رىبُّكى أالَّ تػىٍعبيديكا إالَّ ًإيَّاهي كىبًاٍلوىاًلدى مَّا يػىبػٍ
هىٍرىيمىا كىقيٍل لىهيمىا قػىٍوالن كىرًيمنا كىاٍخًفٍض لىهيمىا  ىيمىا فىبلى تػىقيٍل لىهيمىا أيؼٍّ كىالى تػىنػٍ جىنىاحى أىحىديىيمىا أىٍك ًكبلى

[ ثم نسخ ذلك بقولو: 24ػ23راء:الذُّؿّْ ًمنى الرٍَّحمىًة كىقيٍل رَّبّْ اٍرحىٍمهيمىا كىمىا رىبػَّيىاًني صىًغيرنا? ]اإلس
تػىبػىيَّنى لىهيٍم  ?مىا كىافى لًلنًَّبيّْ كىالًَّذينى آمىنيوا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكينى كىلىٍو كىانيوا أيٍكًلي قػيٍربىى ًمٍن بػىٍعًد مىا

عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىىا ًإيَّاهي فػىلىمَّا تػىبػىيَّنى لىوي  أىنػَّهيٍم أىٍصحىابي اٍلجىًحيًم كىمىا كىافى اٍسًتٍغفىاري ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو إالَّ 
ًليمه? ]التوبة:  ىكَّاهه حى [ ، فزعم قـو أنو تبرأ منو 114-113أىنَّوي عىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى ألى

 بعد موتو، كترؾ االستغفار لو كىو حي، كقاؿ آخركف: لم يترؾ االستغفار لو كال تبرأ منو إالَّ 
 كالقوؿ عندنا األكؿ.
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قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: فهذا ما ذكر في اإلذف في االستغفار كناسخو 
[ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم صلى على عبداهلل 96/2بعد ذلك، كقد ذكر قـو ]



و طلب منو قميصو ليكفنو فيو فدفعو بن أبي بن سلوؿ لما طلب ذلك منو ابنو، كذكر أف ابن
ٍغًفٍر لىهيٍم أىٍك ال تىٍستػىٍغًفٍر لىهيٍم ًإٍف -أ37إليو، كزعم قـو أف رسوؿ اهلل ] أ[ لما أنزؿ اهلل عليو: ?اٍستػى

[ قاؿ عند ذلك: ))سوؼ أزيد على 80تىٍستػىٍغًفٍر لىهيٍم سىٍبًعينى مىرَّةن فػىلىٍن يػىٍغًفرى اللَّوي لىهيٍم ? ]التوبة:
ب[ االستغفار(( فأنزؿ اهلل عند ذلك على رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم -أ95بعين في ]الس

[ ، كلست 6في سورة المنافقين عزمان منو بترؾ المغفرة لهم: ?لىٍن يػىٍغًفرى اللَّوي لىهيٍم? ]المنافقوف:
د من أدرم ما ىذه األخبار، غير أني أذكر ما تكلم الناس فيو، ككيف يجوز ىذا عندم أك عن

هيٍم مىاتى -أ17عقل كاهلل يقوؿ لنبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ] جػ[ : ?كىالى تيصىلّْ عىلىى أىحىدو ًمنػٍ
ا كىالى تػىقيٍم عىلىى قػىٍبرًًه? ]التوبة: [ فاف تكن الصبلة كىذه األخبار قبل نزكؿ ىذه 85-84أىبىدن

ها ضعيفة ال ينبغي أف يلتفت اآلية، كال أدرم ما ىي أيضان غير أني أقوؿ: إف ىذه األخبار كل
 إليها.
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 ]األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر[
قاؿ عبد اهلل بن الحسين صلوات اهلل عليهما: كمما اختلف فيو مما نسخ بالتغليظ كاإليجاب 
كترؾ الرخصة في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كأنا مبين ذلك كشارحو، قاؿ اهلل تبارؾ 

هىٍوفى عىٍن اٍلميٍنكىًر? ]آؿ كتعالى: ?كى  ٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخىٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ
اءى لًلًَّو كىلىٍو 104عمراف: [ فأمر اهلل بذلك أمران عزمان، كقاؿ سبحانو: ?كيونيوا قػىوَّاًمينى بًاٍلًقٍسًط شيهىدى

رى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت ًللنَّاًس 135]النساء:عىلىى أىنفيًسكيٍم... ? اآلية  [ ، كقاؿ عز كجل: ?كيٍنتيٍم خىيػٍ
رن  تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى خىيػٍ هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كى تػىنػٍ هيمي تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كى ا لىهيٍم ًمنػٍ

[ فقاؿ عىزَّ اسمو: ?يؤمنوف باهلل? أم على ىذا 110وفى? ]آؿ عمراف:اٍلميٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفىاًسقي 
 أ [ بالمعركؼ كالنهي عن المنكر.-ب37الشرط من األمر ]

كفرض الجهاد كاألمر بالمعركؼ كثير في كتاب اهلل، قد زعم قـو أف جميع ذلك منسوخ كىم 
اأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا عىلىٍيكيٍم أقل الناس، كمن ثم اليلتفت إلى قولو: نسخو قوؿ اهلل عز كجل: ?يى 

يٍػتيٍم? ]المائدة: [ كليس ىذا عندنا بشيء، جميع ما 105أىنفيسىكيٍم الى يىضيرُّكيٍم مىٍن ضىلَّ ًإذىا اٍىتىدى
فرض اهلل كأمر بو من الجهاد كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر محكم كلو ال ناسخ لو بعد 

ب[ -ب95بوحدانية اهلل كعدلو كما افترض من الصبلة ] أشياء يسيرة مقدمة مثل: اإلقرار
 كالزكاة كغيره مما البد من تقدمتو.

(1/131) 



 

كأٌما ىذه اآلية فقد اختلف الناس في تأكيلها على فرؽ كثيرة: منهم من قاؿ ىي: موقوفة حتى 
كمنهم يعمل بها في آخر الزماف، كفرض األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ال في كقتنا ىذا، 

، كمنهم من  من قاؿ: تأكيلها يـو القيامة كفرض األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر فرض الـز
قاؿ: قد مضى تأكيلها كإنما كانت في أكؿ اإلسبلـ، كقبل أف يؤمر محمد صلى اهلل عليو كآلو 

لجزية كسلم بالجهاد، كتأكيلها عندنا، كالذم بو نقوؿ كنعمل أنها في أىل الكتاب الذين أعطوا ا
كأقركا بالذؿ كالصغار، كجرت عليهم األحكاـ في الدار، كأنو ال يجب إكراىهم على اإلسبلـ؛ 

ألف الذمة كقعت لهم من النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم على تركهم على كفرىم، كأف ىذه 
أ[  -أ38اآلية كانت فيهم على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كذلك أف المؤمنين ]

نوا يدعونهم إلى اإلسبلـ، كيشد عليهم كفرىم، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية، فأٌما غيرىم من أىل كا
الشرؾ كالكتب الذين لم يعطوا الجزية كيلزموا نفوسهم الذؿ كالصغار، كمن كاف أيضان يعمل 
بالمعاصي من أىل دار محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ممن ينتحل اإلسبلـ فالواجب أمره 

 كنهيو عن المنكر، كدفعو عن الظلم كالمعاصي بما قدر عليو من يد كلساف.بالمعركؼ 
[ : ))ما من قـو يكوف بين ظهرانيهم من 70/2قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]

يعمل بالمعاصي فبل يغيركا عليو إالَّ أصابهم اهلل بعقاب((، كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
من رأل اهلل يعصى بطرؼ حتى يغيره((، كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو  [ : ))ما آمن باهلل71/2]

ب[ المنكر أك لتكونن أشقياء -أ96[ : ))لتأمرف بالمعركؼ كلتنهوف عن ]72/2كسلم ]
[ : ))بعثت مرحمة كملحمة كجعل رزقي في 73/2زراعين((، كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]

 ػ[ إال كمن شرار ىذه األمة التجار كالزراعوف((.ج-ب17ظل رمحي لم أبعث تاجران كال زارعان ]
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[ : )) لتأمرف بالمعركؼ كلتنهوف عن المنكر أك 74/2كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]
ليستعملن اهلل عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم فبل يستجاب دعاؤىم (( كلهذا الحديث معنى، 

)مركا بالمعركؼ كانهوا عن المنكر كلو حبوان((، [ : )75/2كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]
أ[ كعن أىل البيت عليهم الصبلة كالسبلـ في -ب38كما ذكر عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]

 ىذا فكثير، كرىنا بذكره التطويل؛ ألنو من لم يكتًف بأيسر الحق كبينو لم ينتفع بكثيره.
 توكلنا كىو رب العرش العظيم. كاهلل كلي التوفيق، كىو حسبنا كنعم الوكيل، عليو

(1/133) 



 

 قائمة المراجع )المصادر(
 أكالن: المخطوطات

ىػ(. مطلع البدكر كمجمع البحور في تراجم 1092. ابن أبي الرجاؿ: أحمد بن صالح ت)1
 علماء الزيدية. )ثبلثة مجلدات( بمكتبة الباحث نسخة مصورة، كنسخة على ميكركفيلم.

ىػ(. التبياف في الناسخ كالمنسوخ من القرآف. 656هلل بن محمد ت). ابن أبي النجم: عبدا2
 ىػ. مكتبة دار المخطوطات )تحت الطبع بتحقيقنا(.1350نسخة خطت سنة 

ىػ(. طبقات 1153. ابن القاسم: إبراىيم بن القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد ت)3
النسخ "نسمات األسمار في الزيدية الجامع لما تفرؽ من علماء األمة المحمدية. كفي بعض 

طبقات ركاة كتب الفقو كاألخبار" كالعنواف األكؿ أصح من غيرة. )ثبلثة مجلدات(. بمكتبة 
 الباحث نسخة مصورة.

ىػ(. عقود العقياف 728-660. ابن المطهر: )اإلماـ المهدم( محمد بن المطهر بن يحيى)4
 في الناسخ كالمنسوخ من القرآف )نسخة خاصة(.

ىػ(. الجوىر الشفاؼ 800ادم: عبداهلل بن الهادم بن اإلماـ يحيى بن حمزة. ت). ابن اله5
 الملتقط من مغاصات الكشاؼ )رىن التحقيق(.

. الجندارم: أحمد بن عبد اهلل ) ت...( الجامع الوجيز في كفيات العلماء أكلي التبريز. 6
 نسخة خاصة.

اىر المضيئة في معرفة رجاؿ . الضحياني: عبداهلل بن الحسن بن يحيى القاسمي. الجو 7
 الحديث من الزيدية )تحت الطبع بتحقيقنا(.

. الكوكباني: أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر. تيسير المناف في تفسير القرآف. 8
 )ثبلثة مجلدات( نسخة خاصة.

ىػ(، المستطاب كيسمى طبقات الزيدية الصغرل. 1099. يحيى بن الحسين بن القاسم )ت9
 خة خاصة.نس
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 ثانيان: المطبوعات
 ( الكتاب المصنف في األحاديث كاآلثار.235. ابن أبي شيبة )ت1
. ابن البازرم، ىبة اهلل بن عبد الرحيم بن إبراىيم، المعركؼ بشرؼ الدين بن البارزم 2



(، 2ىػ(، ناسخ القرآف العزيز كمنسوخو، تحقيق:د.حاتم صالح الضامن،ط)645-738)
 ـ(، مؤسسة الرسالة، بيركت: لبناف.1983ىػ/1403عاـ)

. ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكـر محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 3
عبد الواحد الشيباني الجزرم ابن الشيخ األثيرائي الكـر مصنف "التاريخ الكبير" الملقب 

ط:لم يذكر فيو رقم كتاريخ بالكامل،)أسد الغابة في معرفة الصحابة(، )خمسة مجلدات(.
 الطبع.دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.

ىػ(، النهاية في غريب 606-544. ابن األثير، مجد الدين المبارؾ بن محمد الجزرم )4
(،دار الفكر، 2الحديث كاألثر، تحقيق:طاىر أحمد الزاكم كآخر، )خمسة مجلدات(، ط)

 بيركت: لبناف.
-508الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزم القرشي البغدادم ). ابن الجوزم، جماؿ 5

 ىػ(، نواسخ القرآف، بدكف ذكر رقم كتاريخ الطبع. دار الكتب العلمية،بيركت: لبناف.597
-ىػ1404(، عاـ)3. ابن الجوزم "السالف الذكر".زاد المسير في علم التفسير، ط)6

 ـ( المكتب اإلسبلمي، بيركت:لبناف.1984
 ىػ(.1393حباف: الثقات. طبعة مجلس المعارؼ العثمانية بالهند، سنة ). ابن 7
( اإلحساف في تقريب صحيح ابن حباف، 354. ابن حباف: محمد بن حباف البستي )ت8

ىػ(، كالطبعة الصادرة 1408ىػ(، مؤسسة الرسالة )739بترتيب األمير بن بلباف الفارسي )ت
 عن مؤسسة الكتب الثقافية.

ىػ(، تهذيب التهذيب 852-773مد بن علي بن علي الكناني العسقبلني ). ابن حجر، أح9
ـ(، در الكتب 1994-ىػ1415( عاـ)1مجلد(، تحقيق: مصطفي عبد القادر عطاء، ط)12)

 العلمية، بيركت: لبناف.
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. ابن حجر "السالف الذكر" اإلصابة في تمييز الصحابة، بهامشو االستيعاب في أسماء 10
 ىػ(،دار العلـو الحديثة.1328، عاـ)1ىػ(،ط463للقرطبي، المتوفى )األصحاب، 

. ابن حجر...: فتح البارم شرح صحيح اإلماـ البخارم، طبعة المطبعة السلفية كمكتبتها. 11
 ىػ.1380عاـ 
، أبو عبد اهلل محمد بن حـز ت)12 ىػ(، الناسخ كالمنسوخ في القرآف الكريم. 320. ابن حـز

( 1ىػ(،ط)1303ر سليماف البندارم، حققو عن نسخة طبعت عاـ )تحقيق: د.عبد الغفا



 (صفحة.75ـ(،دار الكتب العلمية، بيركت: لبناف، يقع في )1986-ىػ1406عاـ)
ىػ(، مسند اإلماـ 241-164. ابن حنبل، أبو عبد اهلل الشيباني "صاحب المذىب" )13

ار إحياء التراث ـ(، مؤسسة التاريخ العربي، د1993-ىػ414عاـ) 2أحمد بن حنبل، ط
 مجلدات(.9العربي، بيركت: لبناف، يقع في )

. ابن خزيمة، محمد بن إسحاؽ بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابورم "أبو بكر". 14
ـ(، الموجز في الناسخ كالمنسوخ، ملحق بكتاب "الناسخ 223-311/838-924)

 صادر المطبوعة.( في قائمة الم24كالمنسوخ ألبي جعفر النحاس"، انظر المصدر)
ىػ(، الطبقات 230-168. ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، البصرم )15

(، 1الكبرل، الشهير بطبقات ابن سعد. دراسة كتحقيق: محمد عبد القادر عطاء، ط)
مجلدت( ككذا طبعة 7ـ(، دار الكتب العلمية، بيركت: لبناف، تقع في )1990ىػ/1410عاـ)

 ىػ(.1388سنة ) دار التحرير بالقاىرة
ىػ(، الناسخ كالمنسوخ 410. ابن سبلمة، ىبة اهلل بن سبلمة بن نصر بن علي البغدادم،ت)16

ـ(، الدار 1989(،عاـ )1في القرآف الكريم، دراسة كتحقيق/د.موسى بنام علواف العليلي، ط)
 العربية للموسوعات، بيركت: لبناف.

(، االستيعاب في معرفة 463و عمر )ت. ابن عبدالبر: يوسف بن عبد اهلل القرطبي أب17
ـ دار الكتب 1995ىػ/1415( 1األصحاب. تحقيق الشيخ علي محمد معوض كآخرين ط )

 العلمية. بيركت: لبناف.
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ىػ(، الناسخ كالمنسوخ في 543. ابن العربي، أبو بكر بن العربي المعافرم، المتوفي سنة)18
كبير العلوم المدعوم،طبعة، عاـ القرآف الكريم، تحقيق كدراسة/د.عبد ال

 ىػ(، مكتبة الثقافة الدينية، مصر.1413ـ/1992)
ىػ(، ىداية العقوؿ إلى غاية 1050-999. ابن القاسم، الحسين بن القاسم بن محمد،)19

ىػ(، المكتبة اإلسبلمية ) مجلدين من القطع 1401(، عاـ)2السؤؿ في علم األصوؿ، ط)
 الكبير(.

ىػ(، تفسير القرآف الكريم الشهير"بتفسير 774فداء إسماعيل بن كثير،ت). ابن كثير، أبي ال20
مجلدات(، 4ـ(، )1985ىػ/1405(، عاـ)1ابن كثير"، أشرؼ على تصحيحو: علي شيرم،ط)

 دار إحياء التراث العربي،بيركت: لبناف.



. ابن األمير، محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، كآخر، أصوؿ الفقو المسمى )إجابة 21
(، 1السائل شرح بغية اآلمل(، تحقيق: حسين بن أحمد السياغي كآخر، ط)

 ـ(، مؤسسة الرسالة: بيركت، كمكتبة الجيل الجديد،صنعاء.1986ىػ/1406عاـ)
ىػ(، الكاشف لذكم العقوؿ عن كجوه معاني 1039. ابن لقماف، أحمد بن محمد،ت)22

لحكومة المتوكلية، بدار (، مطبعة ا1الكافل بنيل السؤؿ، الشهير"بكافل لقماف"،ط)
 السعادة،صنعاء: اليمن.

ىػ(، سنن ابن ماجة، 275-207. ابن ماجة، أبو عبد اهلل بن محمد بن يزيد القزكيني )23
ـ(، دار إحياء التراث 1975ىػ/1395تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،طبعة، عاـ)

 العربي،بيركت: لبناف.
ىػ(، البحر الزخار الجامع 840رتضى،ت). ابن المرتضى،)اإلماـ( أحمد بن يحيى الم24

لمذاىب علماء األمصار.ملحق بو كتاب )جواىر األخبار كاآلثار المستخرجة من لجة البحر 
(،عاـ 1ىػ(..ط)957الزخار( للعبلمة محمد بن يحيى بهراف الصعدم ت)

( 1ـ(، تم نشره مرة أخرل عن دار الحكمة اليمانية تصوير عن الطبعة)1947ىػ/1366)
 مجلدات(.5ـ(، يقع في )1988ىػ/1409عاـ)
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. ابن منظور، محمد بن مكـر بن علي، كقيل:رضواف بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن 25
ىػ(، لساف العرب، تنسيق: على 711شعباف-630منظور األنصارم األفريقي المصرم، )محـر

سة التاريخ ـ(، دار إحياء التراث العربي كمؤس1992ىػ/1412(، عاـ)2شيرم،ط)
 العربي،بيركت: لبناف.

. ابن ىشاـ، أبو محمد عبداهلل جماؿ الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل األنصارم 26
المصرم، السيرة النبوية، الشهيرة"بسيرة ابن ىشاـ" تحقيق: مصطفي السقا كآخركف، منشورات 

 دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.
ىػ(، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، 761شارة،ت)السابق اإل-. ابن ىشاـ 27

 تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاىرة،بدكف ذكر التاريخ كرقم الطبع.
. أبو جعفر النحاس، محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفار المرادم النحوم المصرم، 28

كاية: أبي بكر محمد بن علي بن ىػ(، الناسخ كالمنسوخ في القرآف الكريم، ر 338المتوفى )
 ـ(، مؤسسة الكتب الثقافية،بيركت:لبناف.1989ىػ/1409(،)1أحمد األدفوم النحوم، ط)



ىػ(، تيسير المطالب في أمالي اإلماـ 424. أبو طالب: يحيى بن الحسين بن ىاركف،ت)29
كريم أبي طالب، أخرجو كركاه: جعفر بن أحمد بن عبد السبلـ، مراجعة: يحيى بن عبد ال

ـ(، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيركت: 1975ىػ/1395(، )1الفضيل، ط)
 لبناف.

. أبو زىرة: "اإلماـ" محمد، تاريخ المذاىب اإلسبلمية في السياسة كالعقائد كتاريخ 30
 المذاىب الفقهية، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، ملتـز الطبع كالنشر:دار الفكر العربي.

( مسند أبي عوانة. طبعة دار المعرفة. 316ة: يعقوب بن إسحاؽ النيسابورم )ت. أبو عوان31
 بيركت: لبناف.

(، األغاني، طبعة مصورة عن طبعة در الكتب 976-356. أبو الفرج: على بن الحسين،)32
 المصرية بتحقيق:عبد السبلـ محمد ىاركف.
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ىػ(، حلية األكلياء 430ألصبهاني،ت). أبو نعيم: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبداهلل ا33
 ـ(، دار إحياء التراث العربي،بيركت: لبناف.1985ىػ/1405(، عاـ)4كطبقات األصفياء،ط)

(: مسند أبي يعلى. طبعة دار المأموف للتراث. سنة 307. أبو يعلى الموصلي )ت34
حدة، ـ دار الفيلة. 1988ىػ/1408( 1ىػ(، ككذا تحقيق: إرشاد الحق األثرم. ط)1404)

 كمؤسسة علـو القرآف، بيركت.
ىػ(، سنن أبي 275-202. األزدم: أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاني األزدم)35

داكد، ضبط أحاديثو كعلق عليو: محمد محي الدين عبد الحميد، بدكف ذكر لتاريخ كرقم 
 الطبع، دار إحياء التراث العربي كدار إحياء السنة النبوية.

ن،أعياف الشيعة، تحقيق كإخراج: حسن األمين طبعة، . األمين: محس36
 ـ(، دار التعارؼ للمطبوعات،بيركت: لبناف.1986ىػ/1406عاـ)
. األمين: السيد محسن، السابق اإلشارة، في رحاب أئمة أىل البيت )ع(، طبعة دار 37

 التعارؼ للمطبوعات، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، بيركت: لبناف.
ـ(، 870-810ىػ/256-194ماـ" أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل، ). البخارم: "اإل38

صحيح البخارم بحاشية السندم، دار المعرفة، بيركت: لبناف. ككذا صحيح البخارم شرح ابن 
 حجر )فتح البارم(.

ىػ(، تهذيب تاريخ دمشق الكبير البن عساكر، 1346. بدراف: الشيخ عبدالقادر،ت)39



 دار المسيرة، بيركت: لبناف.ـ(، 1979ىػ/1399(، عاـ)2ط)
ـ(، بدكف ذكر لرقم الطبع 1981. البدراكم: د. عبد المنعم، مبادئ القانوف، طبعة، عاـ)40

 كالدار الناشر.
ـ(، دار النهضة 1963. بدكم: د. عبد الرحمن. مناىج البحث العلمي، طبعة عاـ )41

 العربية، بدكف ذكر لرقم الطبع، القاىرة، مصر.
-(دار المعارؼ2كارؿ. تأريخ األدب العربي. ترجمة: رمضاف عبد التواب "). برككلماف:  42

.  القاىر. مطبوعات جامعة الدكؿ العربية، المنظمة العربية للتربية كالثقافة كالعلـو
ىػ(، معالم التنزيل. طبعة دار المعرفة. 516أك  510. البغوم: الحسين بن مسعود. )ت43
 ىػ، بيركت لبناف.1407عاـ 
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ىػ(، السنن الكبرل، الشهيرة "بسنن 458. البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،)44
البيهقي"، بذيل الجوىر النقي للمارديني الشهير بابن التركماني، طبعة دار المعرفة، بيركت: 

 ـ(، بدكف ذكر رقم الطبع.1992ىػ/1413لبناف عاـ )
( 1لسبلـ عبد الشافي كآخر ط). البيهقي...: السنن الصغرل. تحقيق عبد ا45

 ـ. دار الكتب العلمية. بيركت: لبناف.1992ىػ/1412
. البيهقي: دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة. طبعة دار الكتب العلمية. سنة 46

 ىػ( بيركت. لبناف.1405)
ىػ(، الجامع 297-209. الترمذم: أبو عيسى محمد بن عيسى بن عيسى بن سورة )47

"سنن الترمذم"، تحقيق كتعليق: إبراىيم عطوة عوض كآخر، بدكف ذكر لرقم كسنة الصحيح 
 الطبع، دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.

(، 1ىػ( التعريفات، تحقيق: إبراىيم األبيارم، ط)816-740. الجرجاني: علي بن محمد )48
 ـ(، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف.1985ىػ/1405عاـ)
ـ(، 1986-1406(، عاـ)7زيزم: عبد الرحمن، الفقو على المذاىب األربعة، ط). الج49

 دار إحياء التراث العربي، كدار الكتب العلمية، بيركت: لبناف.
ىػ(، تراجم رجاؿ األزىار، 1337-1279. الجندارم: أحمد بن عبداهلل بن عبد الرحمن )50

لغيث المدرار شرح األزىار" لعبد اهلل ملحق بشرح األزىار في فقو األئمة األطهار المسمى "با
 ىػ(، مطبعة شركة التمدف، مصر.1332(، )1بن أبي القاسم بن مفتاح،ط)



. الحاكم: أبو عبد اهلل محمد الحاكم النيسابورم، المستدرؾ على الصحيحين، كبذيلو 51
خ "التلخيص" للحافظ الذىبي، إشراؼ د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بدكف ذكر لرقم كتاري

 ىػ.1335الطبع، دار المعرفة، بيركت: لبناف، ككذا طبعة دار الكتاب العربي، بيركت
. الحبشي: علي بن حسين حمود محمد "جامع"، إتحاؼ الطالب من ركاية أمير المؤمنين 52

ـ(، مكتبة اليمن الكبرل، صنعاء: 1993ىػ/1414(، عاـ )1علي بن أبي طالب )ع(، ط)
 اليمن.
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(، بدكف 1ي: عبد اهلل بن محمد، مصادر الفكر العربي اإلسبلمي في اليمن، ط). الحبش53
 ذكر لتاريخ الطبع، مركز الدراسات كالبحوث اليمنية، صنعاء: اليمن.

. الحسكاني: عبداهلل بن عبداهلل الحاكم. شواىد التنزيل ألبي التفضيل. تحقيق: ......، 54
 لبناف. ـ. مؤسسة األعلمي. بيركت:1974ىػ/1339(1ط)
ىػ(، منشورات مكتبة آية 1413(، عاـ)1. الحسيني: السيد أحمد، مؤلفات الزيدية، ط)55

 اهلل العظمى المرعشي النجفي.
. الحلبي: علي بن برىاف الدين الشافعي، السيرة الحلبية،"إنساف العيوف في سيرة األمين 56

ي دحبلف، بدكف ذكر لرقم كتاريخ المأموف" كبهامشو السيرة النبوية كاآلثار المحمدية، أحمد زين
 الطبع، المكتبة اإلسبلمية، بيركت: لبناف.

. الحلبي الكاتب: مصطفى أفندم، كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، بدكف ذكر 57
 لرقم كتاريخ لطبع، دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.

علماء المائة الثامنة( الناسخ  . الحلبي: كماؿ الدين عبد الرحمن بن محمد العتائقي)من58
(، عاـ 2كالمنسوخ في القرآف الكريم، تحقيق: د. عبد الهادم الفضلي، ط)

 ـ(، مؤسسة أىل البيت )ع(، بيركت: لبناف.1982ىػ/1402)
(، بدكف ذكر لتأريخ 1. حمزة، محمد: دراسات األحكاـ كالنسخ في القرآف الكريم، ط)59

 الطبع، دار قتيبة.
ن: عبد الملك بن أحمد بن قاسم، الركض األغن في معرفة المؤلفين باليمن . حميد الدي60

 ـ(، بدكف ذكر السم الدار الناشر.1994ىػ/1415(، عاـ )1كمصنفاتهم في كل فن، ط)
(، المسند. تحقيق حبيب الرحمن األعظمي. عالم 219. الحميدم: عبد اهلل بن الزبير )ت61

 بي بالقاىرة.الكتب. بيركت، ككذا طبعة مكتبة المتن



ـ(، دار إحياء 1979ىػ/1399. الحموم: ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلداف، طبعة، عاـ )62
 التراث العربي، بيركت: لبناف.

 . الحوثي: عبد اهلل عبد اهلل أحمد، تاريخ مدينة ثبلء، )تحت الطبع(.63
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لشهير بالخازف، المتوفى سنة . الخازف: عبلء الدين علي بن محمد بن إبراىيم البغدادم ا64
ىػ(، لباب التأكيل في معاني التنزيل الشهير "بتفسير الخازف:، ضبط كتصحيح: عبد 725)

ـ(، دار الكتب العلمية، بيركت: 1995ىػ/1415(، عاـ)1السبلـ محمد على شاىين،ط)
 لبناف.

(، عاـ 1. الخطيب: د. محمد عجاج، المختصر الوجيز في علـو الحديث، ط)65
 ـ(، مؤسسة الرسالة، بيركت: لبناف.1985ىػ/1405)

ـ(، المطبعة 1957. الخوئي: السيد أبو القاسم، البياف في تفسير القراف، طبعة عاـ )66
 العلمية في النجف األشرؼ، العراؽ، بدكف ذكر رقم الطبع.

67 .nbsp( سنن الدار قطني، بدكف 8/11/385-306; الدارقطني: علي بن عمر ،)ىػ
ىػ( 1386تاريخ الطبع، عالم الكتب، بيركت: لبناف، كطبعة دار المعرفة سنة )ذكر لرقم ك 

 كغيرىما.
ىػ( سنن الدارمي. طبع بعناية: 255. الدارمي: أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن )ت 68

 محمد أحمد دىماف. نشرتو: دار إحياء السنة.
ائض، طبعة عاـ . الدبب: علي بن ىبلؿ، الشعاع الفائض شرح مختصر علم الفر 69

 ىػ(، المطبعة السلفية، القاىرة: مصر.1364)
ـ(، تذكرة الحفاظ، 1374ىػ/748. الذىبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثماف، ت)70

 بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.
ن الباحثين، تحت إشراؼ: . الذىبي السالف الذكر، سير أعبلـ النببلء، تحقيق: مجموعة م71

 ـ(، مؤسسة الرسالة، بيركت: لبناف.1993ىػ/1413(، عاـ )9شعيب األرنؤكط، ط)
-544. الرازم )الفخر(: محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكرم، أبو عبد اهلل )72

ـ(، مفاتيح الغيب الشهير "بتفسير الرازم أك)التفسير الكبير(، بدكف 1210-1150ىػ/606
 كتاريخ الطبع، دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.ذكر لرقم 



. الرازم: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ترتيب: محمود خاطر، طبعة 73
 ـ(، دار الفكر،بيركت: لبناف.1981ىػ/1401عاـ )
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 ار الفكر.. رضا: محمد رشيد، تفسير المنار، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، طبعة د74
. الرشيد: عبد العزيز ناصر، عدة الباحث في أحكاـ التوارث، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع 75

 كالدار الناشر.
. الرقيحيى كآخركف: أحمد عبد الرزاؽ، فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير )مكتبة 76

 ـ(.1984ىػ/1404(، )1األكقاؼ(، تحت إشراؼ: كزارة األكقاؼ كاإلرشاد )ج.ع.م( ط)
ـ(، مطبعة 1952ىػ/1372(، عاـ)1(، ط)1. زبارة: محمد بن محمد، أئمة اليمن، الجزء)77

 النصر الناصرية، تعز: اليمن.
ـ( 1392-1344ىػ/794-745. الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر )78

ـ(، دار 1980ىػ/1400(،)3البرىاف في علـو القرآف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم،ط)
 الفكر، بيركت: لبناف.

 -9/12/1310. الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )79
ـ( ، األعبلـ:قاموس تراجم ألشهر 1976/ 25/11-25/6/1893) -ىػ(13/12/1396

ـ(، دار العلم للمبليين، بيركت: 1992(، )أيلوؿ /سبتمبر10الرجاؿ كالنساء من العرب..،ط)
 لبناف.

ىػ(، أساس 538-467الزمخشرم: أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر الخوارزمي ) .80
ـ(، دار المعرفة، بيركت: 1982ىػ/1402الببللغة، تحقيق: عبد الرحيم محمود، طبعة عاـ)

 لبناف.
. الزمخشرم: السالف الذكر، الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل في كجوه 81

جرجاني ككتاب )اإلنصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ من االعتزاؿ(، البن التأكيل، كمعو: حاشية ال
المنير اإلسكندرم المالكي ك )تنزيل اآليات على الشواىد من األبيات( لمحب الدين 

( 3ـ(، دار الفكر، بيركت: لبناف، ككذا ط)1977ىػ/1397( عاـ )1مجلدات(، ط)4أفندم،)
 ىػ(.1407عاـ )
ـ(، الناسخ كالمنسوخ 742-678ىػ/124-58داهلل ). الزىرم: محمد بن مسلم بن عب82

في القرآف الكريم، ركاية أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، كيليو: تنزيل القرآف 



ـ(، مؤسسة 1988ىػ/1408(، عاـ )2بمكة كالمدينة، تحقيق: د.حاتم صالح الضامن،ط)
 الرسالة، بيركت: لبناف.
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(، بدكف ذكر لسنة الطبع 6المدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية،ط). زيداف: د.عبد الكريم، 83
 كال للدار الناشر كمكانها.

(، عاـ 3. زيد: د.مصطفى، النسخ في القرآف، دراسة تشريعية تاريخية نقدية، ط)84
 ـ(، )مجلدين(، دار الوفاء، المنصورة: مصر.1987ىػ/1408)

 ـ(، دار الفكر،بيركت: لبناف.1983/ىػ1403(، عاـ )4. سابق: السيد، فقو السنة، ط)85
. السرخسي: عبد اهلل بن محمد )كآخركف(: كتاب المراـ في مسائل األحكاـ للباحثين 86

 ـ(. منشورات المدنية، بيركت: لبناف.1986ىػ/1407( )1كالحكاـ ط)
تقريبان(. أصوؿ السرخسي، تحقيق أبي 490. السرخسي: محمد بن أحمد بن سهل ت)87

 ىػ(، دار الكتب العربي، القاىرة: مصر.1372ني، طبعة عاـ )الوفاء األفغا
. سركيس: يوسف ألياف، معجم المطبوعات العربية كالمعربة، بدكف ذكر لتاريخ الطبع، 88

 مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد: مصر.
. السماكم: محمد بن محمد بن عبد الجبار، الموسوعة العربية في األلفاظ الضدية 89

ـ(، مركز الدراسات كالبحوث اليمني صنعاء، 1989ىػ/1410( عاـ)1اللغوية، ط) كالشذرات
 اليمن، دار اآلداب، بيركت: لبناف.

ـ(، 1993ىػ/1414(، عاـ)1. سناف: د.محمد سناف سيف، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ط)90
 مكتبة الجيل الجديد، صنعاء: اليمن.

ض النضير شرح مجموع الفقو ىػ( الرك 1221-1180. السياغي: الحسين بن أحمد،)91
 ـ(، مكتبة المؤيد الطائف: العربية السعودية.1968ىػ/1388(، عاـ )2الكبير،ط)

ىػ(، اإلتقاف في علـو 911-849. السيوطي: جبلؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)92
ـ(، كمعو كتاب )إعجاز القرآف( للقاضي أبي بكر 1978ىػ/1398( عاـ )4القرآف، ط)
 ركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحلبي كأكالده، مصر.الباقبلني، ش

، تأريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، -السالف الذكر-. السيوطي: 93
 بدكف ذكر لتاريخ كرقم الطبع ككذا الدار الناشر.
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، (1، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير،ط)-السالف الذكر-. السيوطي: 94
 ـ(، دار الفكر، بيركت: لبناف.1981ىػ/1401عاـ)
 . السيوطي: الدر المنثور في التفسسير بالمأثور. طبعة دار المعرفة. بيركت: لبناف.95
(، 1. طبقات الحفاظ. مراجعة لجنة من العلماء تحت إشراؼ الدار الناشر، ط)96

 ـ(، دار الكتب لعلمية، بيركت: لبناف.1983ىػ/1403)
(، عاـ 2: لباب النقوؿ في أسباب النزكؿ، ط)-السالف الذكر- . السيوطي97

 ـ(، الدار التونسية للنشر: تونس.1984ىػ/1404)
ىػ. 1388ىػ(: كتاب األـ، طبعة كتاب الشعب عاـ 204. الشافعي: محمد بن إدريس )ت98

 كطبعات أخرل الحقة.
اليمن في القرنين  . شجاع: عبد الرحمن بن عبد الواحد بن محمد، الحياة العلمية في99

الثالث كالرابع للهجرة، رسالة قدمت لنيل درجة علمية الدكتوراه في التاريخ كالحضارة من 
قسم التاريخ كالحضارة، تحت إشراؼ:أ.د. يوسف علي  -جامعة األزىر كلية اللغة العربية 

 ـ(.1986ىػ/1406يوسف، عاـ)
ىػ(، أمالي 542-450ي). الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة الحسن100

ـ(، 1992ق/1413(، عاـ )1الشجرم، تحقيق كدراسة: د.محمود محمد الطناجي، ط)
 مكتبة الخانجي، القاىرة: مصر.

( )جامع( المصابيح الساطعة األنوار 1062. الشرفي: عبداهلل بن أحمد بن إبراىيم )ت101
( 1ين. ط)(، تحقيق: عبد السبلـ الوجيو كأخر 1)تفسير أىل البيت( الجزء )

 ـ(، منشورات: مكتبة التراث اإلسبلمي صعدة: ج.م.1998ىػ/1418)
ىػ( مفتي المحتاج شرح 977. الشربيني: الشيخ محمد بن أحمد شمس الدين )ت102

 المنهاج. طبهة المكتبة اإلسبلمية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.
علم األصوؿ، ىػ(، إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق 1250. الشوكاني: محمد بن علي ت)103

ـ(، مؤسسة الكتب 1992ىػ/1412(، عاـ )1تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد البدرم، ط)
 الثقافية، بيركت: لبناف.
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. الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الركاية كالدراية من علم التفسير،بدكف ذكر لرقم 104
 كتاريخ الطبع، طبعة :دار المعرفة، بيركت: لبناف.

الشوكاني: نيل األكطار شرح منتقى األخبار، بدكف ذكر لرقم كتأريخ الطبع، دار التراث،  .105
 ككذا طبعة: مصطفى البابي، الحلبي.

. الشوكاني. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرف السابع، كمعو ملحق البدر الطالع 106
 رفة، بيركت: لبناف.لمحمد بن محمد يحيى زبارة، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، دار المع

ـ(، موسوعة الملل كالنحل، 1153-1086ىػ/548-479. الشهرستاني، أبو الفتح،)107
 ـ(، بدكف ذكر السم الدار الناشر.1981(، عاـ )1ط)

( المصنف، تحقيق: حبيب األعظمي. 211. الصنعاني: عبدالرزاؽ بن ىماـ )ت108
 إلسبلمي. بيركت: لبناف.ـ( المكتب ا1390/1970( )1منشورات المجلس العلمي. ط)

ـ(، 1983ىػ/1403( عاـ )1. الطرابيشي، مطاع، في منهج تحقيق المخطوطات، ط)109
 دار الفكر، دمشق: سوريا.

. الطبرسي، أبو الفضل بن الحسن، مجمع البياف في تفسير القرآف، بدكف ذكر لرقم 110
( الصادرة عن مؤسسة 1) كتاريخ الطبع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيركت: لبناف. ككذا ط

 ـ( كمنشورات شركة المعارؼ اإلسبلمية.1995ىػ/1415األعلمي عاـ )
ىػ(، المعجم الكبير، تحقيق 360-260. الطبرم: أبو القاسم سليماف بن أحمد )111

 (، بغداد، كزارة األكقاؼ الدينية العراقية.2/حمدم عبد الحميد السلفي، ط)
ىػ(، تاريخ صنعاء، 450يحيى بن جرير ت)نحو سنة . الطبرم الصنعاني: إسحاؽ بن 112

تحقيق: عبد اهلل بن محمد الحبشي، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، مكتبة السنحاني، صنعاء: 
 اليمن.
ىػ(، جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، 310. الطبرم: أبو جعفر محمد بن جرير ت)113

 ؼ.تحقيق: محمود محمد شاكر كآخر، مطبعة دار المعار 
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ىػ(، مسند أبي داكد 204. الطيالسي: سليماف بن داكد بن الجاركد الفارسي، ت)114
ىػ(، طبعة مجلس دائرة المعارؼ النظامية، الهند، حيدر أباد، 1321(، عاـ )1الطيالسي، ط)

 ككذا طبعة دار المعرفة. بيركت: لبناف.
مجموع الفقو الكبير، ملحق . العباس بن أحمد الحسني، تتمة الركض النضير شرح 115



ـ(، مكتبة 1968ىػ/1388(، عاـ)2بكتاب الركض النضير للسياغي السالف اإلشارة، ط)
 المؤيد، الطائف: العربية السعودية.

. عبد الباقي: محمد فؤاد، المعجم المفهرس أللفاظ القرآف الكريم، بدكف ذكر لرقم 116
 ـ(.1982الطبع، المكتبة اإلسبلمية، استنانبوؿ، عاـ )

ىػ( الناسخ كالمنسوخ تحقيق: 8. العتائقي: كماؿ الدين عبد الرحمن بن محمد الحلي )ؽ117
 ـ(.1982ىػ/1402( )2د. عبدالهادم الفضلي ط )

ـ. مكتبة الخانجي. 1973( 1. العريض: علي حسن. فتح المناف في نسخ القرآف. ط )118
 مصر.
ـ(، مطبعة 1973ف،طبعة، عاـ ). العريفي: علي حسن، فتح المناف في نسخ القرآ119

 الخانجي، القاىرة: مصر.
ـ(، مكتبة الرسالة الحديثة، 1983(، )1. عقلة: د.محمد، نظاـ األسرة في اإلسبلـ، ط)120

 عماف: األردف.
. العلوم، علي بن محمد بن عبد اهلل العباسي العلوم، سيرة اإلماـ الهادم يحيى بن 121

 ـ(، دار الفكر، بيركت: لبناف.1981ىػ/1401(، عاـ)2الحسين، تحقيق: د.سهيل زكار، ط)
(، عاـ 1. العنسي، أحمد بن قاسم،التاج المذىب ألحكاـ المذىب، ط)122

 ـ(.1947ىػ/1366)
( 4. عودة: عبد القادر. التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانوف الوضعي. ط)123

 ف.ـ( دار إحياء التراث العربي. بيركت: لبنا1985ىػ/1405)
. غرباؿ، محمد شفيق "مشرؼ"، الموسوعة العربية الميسرة، دار الشعب كمؤسسة 124

 ـ(.1965فرانكلين، مصورة عن طبعة عاـ )
(، المستصفى من علم 505. الغزالي: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد )ت125

. ط) ـ( دار إحياء التراث 1997ىػ/1418( )1األصوؿ، اعتنتها بتصحيحها: نجول ضوَّ
 لعربي كمؤسسة التأريخ العربي، بيركت: لبناف.ا
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. الفضيل، علي عبد الكريم، الجواب على أىم مسائل التوحيد كالفقو كاألخبلؽ 126
 ـ(، مكتبة اليمن الكبرل، صنعاء: اليمن.1983ىػ/1403(، عاـ )2كاألداب، ط)

لعربية: محمد فؤاد عبد . فنسنك، )دكتور( أ. م. كآخر. مفتاح كنوز السنة، نقلو إلى ا127



 الباقي، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، دار الحديث، القاىرة: مصر.
ىػ(، المصباح المنير في غريب 770. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرم،ت)128

 الشرح الكبير للرافعي، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، دار القلم، بيركت: لبناف.
ىػ( القاموس المحيط، 817دين محمد بن يعقوب ت). الفيركزبادم،مجد ال129

ـ(، مؤسسة الرسالة، 1987ىػ/1407( عاـ )2تحقيق:مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ط)
 بيركت: لبناف.

ـ(، االعتصاـ بحبل اهلل المتين، 1620ىػ/1029. القاسم بن محمد بن علي، اإلماـ ت)130
صنعاء: اليمن، يلي الكتاب: أنوار التماـ  ـ(، مكتبة اليمن الكبرل،1987ىػ/1408طبعة عاـ )

 في تتمة االعتصاـ، أحمد يوسف زبارة.
ىػ(: الناسخ كالمنسوخ في كتاب اهلل، تحقيق: 117. قتادة بن دعامة السدكسي ت)131

ـ( كقد ذكر 1981د.حاتم الضامن، نشرتو مجلة المورد، المجلد التاسع. للعدد الرابع لسنة )
 أيضان في الدكريات.

ـ(، دار 1992ىػ/1412(، عاـ )7قدامة، أحمد، قاموس الغذاء كالتداكم بالنبات، ط) .132
 النفائس، بيركت: لبناف.

ىػ(: شمس األخبار المنتقى من كبلـ 135. القرشي: علي بن حميد بن أحمد األنف ت)133
( بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع. مكتبة اليمن الكبرل. 1النبي المختار صلى اهلل عليو ط)

 صنعاء: اليمن.
ـ(، 1991ىػ/1412(، عاـ )20. القرضاكم،د.يوسف، فقو الزكاة، دراسة مقارنة، ط)134

 مؤسسة الرسالة، بيركت: لبناف.
ـ(، مؤسسة 1982ىػ/1402( عاـ )9. القطاف، مناع، مباحث في علـو القرآف، ط)135

 الرسالة، بيركت: لبناف.
 ـ(، دار الشركؽ.1985ىػ/1405( عاـ )11. قطب، سيد، في ظبلؿ القرآف، ط)136
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. القرطبي، أبو عبداهلل محمد بن أحمد األنصارم، الجامع ألحكاـ القرآف، طبعة، عاـ 137
 ـ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.1985ىػ/1405)

(، عاـ 1. القليصي،د. علي أحمد، أحكاـ األسرة في الشريعة اإلسبلمية، ط)138
 (، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء: اليمن.ـ1992ىػ/1413)



ـ(، مكتبة اإلرشاد، صنعاء: 1993ىػ/1413(، عاـ )2. القليصي فقو العبادات، ط)139
 اليمن.
-1248. القنوطي، أبو الطيب صديق بن حسين بن علي الحسيني البخارم )140

مد ـ(. العبرة مما جاء في الغزك كالشهادة كالهجرة، تحقيق: مح1890-1832ىػ/1307
ـ(، دار الكتب العلمية، بيركت: 1988ىػ/1408(، عاـ )2السعيد بن بسيوني زغلوؿ. ط)

 لبناف.
ىػ(: اإليضاح لناسخ القرآف كمنسوخو. 437. القيسي: أبو محمد مكي بن أبي طالب ت)141

 ( دار المنارة. جدة.2تحقيق: أحمد فرحات. ط)
كتب العربية، بدكف ذكر لرقم . كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، تراجم مصنفي ال142

 كتاريخ الطبع، دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.
(، عاـ 6. كحالة، السابق اإلشارة، معجم قبائل العرب القديمة كالحديثة، ط)143

 ـ(، مؤسسة الرسالة، بيركت: لبناف.1991ىػ/1412)
( الشهير بأمالي اإلماـ . الكوفي، محمد بن منصور المرادم )جامع ك راكم(كتاب )العل144 ـو

 (ـ.1981ىػ/1401(، عاـ )1أحمد بن عيسى )ع(، ط)
ىػ( مناقب اإلماـ أمير المؤمنين علي 3. الكوفي: الحافظ محمد بن سليماف القاضي )ؽ145

ىػ مجمع إحياء 1412( محـر 1بن أبي طالب. تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودم، ط)
 الثقافة اإلسبلمية. قم: إيراف.

ـ( منشورات لواساف، 1986(، عاـ )3. اللواساني، السيد حسن، تواريخ األنبياء، ط)146
 بيركت: لبناف.

. ماضي، محمد عبد اهلل "مصحح كمقدـ للكتاب"، إنباء الزمن في أخبار اليمن من سنة 147
 ىػ(، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة: مصر.280-322)
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ـ(، الموطأ، 795-712ىػ/179-93صبحي الحميرم، ). مالك بن أنس بن مالك األ148
ـ(، 1988ىػ/1408الشهير )بموطأ مالك(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عاـ )

 المكتبة الثقافية الدينية، القاىرة: مصر.
. الماكردم: علي بن محمد بن محمد أبو الحسن. النكت كالعيوف )تفسير الماكردم( 149

 دار الكتب العلمية بيركت: لبناف. ـ(.1992ىػ/1412( )1ط)



ىػ(، منهاج الوصوؿ في 840-764. المرتضى "اإلماـ"، أحمد بن يحيى المرتضى،)150
(، عاـ 1معيار العقوؿ في علم األصوؿ، دراسة كتحقيق: د.أحمد علي الماخذم، ط)

 ـ(، دار الحكمة اليمانية، صنعاء: اليمن.1992ىػ/1412)
ن الحجاج، الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، دار المعرفة، . مسلم، أبو الحسن مسلم ب151

بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، بيركت: لبناف، كأيضان بترقيم فؤاد عبد الباقي، طبعة دار التراث 
 العربي بالقاىرة.

. المرتضى....: البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء األمصار، كبهامشو كتاب جواىر 152
( 1خرجة من لجة البحر الزخار للعبلمة محمد بن بهراف الصعدم ط)األخبار كاآلثار المست

ـ( عن الطبعة األكلى. دار الحكمة اليمانية. 1988ىػ/1409ـ(، تصوير: )1947ىػ/1366)
 ج.م: صنعاء.

. مجموعة باحثين، منهم د. عبد الملك عودة، الثقافة اإلسبلمية، جامعة صنعاء، 153
 .ـ(1985منشورات جامعة صنعاء، عاـ )

. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، قاـ بإخراجو: إبراىيم مصطفى كآخركف، مجمع 154
 ـ(، مطابع دار المعارؼ.1980ىػ/1400اللغة العربية، مصر. طبعة عاـ )

( تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ مع النكت الظرؼ على 742. المزم: أبو الحاج )ت155
القيمة بالهند، ككذا طبعة المكتب اإلسبلمي  ( طبعة الدار852األطراؼ البن حجر )ت

 ىػ.1403بيركت. عاـ 
. المليح، محمد سعيد، كآخركف، فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير 156

 (، اليمن.1بصنعاء، الهيئة العامة لآلثار كدكر الكتب، ط)
الجديد، (، دار الكتاب 4. المنجد، صبلح الدين، قواعد تحقيق المخطوطات، ط)157

 بيركت: لبناف.
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ىػ( رأب الصدع تخريج أمالي اإلماـ أحمد بن 1390. المؤيد: علي بن إسماعيل ت)158
 ( دار النفائس.1عيسى)ع(. ط)

ىػ( تصفية القلوب من أدراف األكزار 749. المؤيد باهلل: اإلماـ يحيى بن حمزة اليماني ت)159
( مؤسسة الكتب 1993ىػ/1413(2ألىدؿ ط)كالذنوب. تحقيق كتقديم: د/ حسن محمد ا

 الثقافية. بيركت: لبناف.



. المنصور، عبد اهلل بن محمد، النقوؿ في علم األصوؿ، طبعة عاـ 160
 ـ(، مكتبة اليمن الكبرل، صنعاء: اليمن.1987ىػ/1408)

(، 2. الناظرم، محمد أحمد، جوىرة الفرائض شرح مفتاح الفائض، ط)161
 تبة اليمن الكبرل، صنعاء: اليمن.ـ(، مك1984ىػ/1404عاـ)

 (، دار إحياء التراث العربي، بيركت: لبناف.3. النجار، عبد الوىاب، قصص األنبياء، ط)162
ىػ(، رجاؿ النجاشي، تحقيق: محمد 450-372. النجاشي، أبو العباس أحمد علي، )163

 ف.ـ(، دار األضواء، بيركت: لبنا1988ىػ/1408(، عاـ )1جواد التائيسني، ط)
. النجدم، أحمد جاسم، منهج البحث عند العرب، طبعة كزارة الثقافة كالفنوف بغداد، 164
 ـ(.1978عاـ )
ىػ( شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من 877. النجرم: عبد اهلل بن محمد )ت 165

ـ مكتبة الجيل صنعاء: 1986ىػ/1406( 1التنزيل، تحقيق كتعليق: أحمد علي الشامي ط)
 ؤسسة الكتب الثقافية. بيركت: لبناف.اليمن، م

. الندكة العالمية للشباب اإلسبلمي، الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب المعاصرة 166
 ـ(.1989ىػ/1409(، عاـ )2ط)

ىػ(، تفسير النسائي، 303. النسائي، أبو عبد الرحمن بن شعيب، صاحب السنن، ت)167
ـ(، مؤسسة 1990ىػ/1410(، عاـ )1ي كآخر، ط)تحقيق كتعليق: صبرم عبد الخالق الشافع

 الكتب الثقافية، بيركت: لبناف.
. النسائي. سنن النسائي، بشرح الحافظ جبلؿ الدين السيوطي، كحاشية اإلماـ السندم، 168

 بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، دار الكتب العلمية كالمكتبة العلمية، بيركت: لبناف.
 ن السنن: الناشر مكتب المطبوعات اإلسبلمية بحلب. سوريا.. النسائي....: المجتبى م169
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ـ. 1987ىػ/1407( 1. النسائي: خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)ع( ط)170
 دار الكتاب العربي. بيركت.

(، عاـ 1. نعماف،د.عبد الفتاح شايف، اإلماـ الهادم كاليان كفقيهان كمجاىدان، ط)171
 بدكف ذكر للدار الناشر. ـ(،1989ىػ/1410)

( عاـ 3. نويهض، عادؿ، معجم المفسرين من صدر اإلسبلـ حتى العصر الحاضر، ط)172
 ـ(، مؤسسة النويهض الثقافية، بيركت: لبناف.1988ىػ/1406)



( المجموع 631. النوكم: محيي الدين بن زكريا يحيى بن شرؼ الدين الخزاعي ت)173
 اشر: زكريا علي يوسف.شرح المهذب. مطبعة العاصمة. الن

ـ(، أسباب النزكؿ، 1076ىػ/468. الواحدم، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، ت)174
كبهامشو الناسخ كالمنسوخ لهبة اهلل بن سبلمة، بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع، عالم الكتب، 

بة الثقافة بيركت: لبناف، توزيع: مكتبة المتنبي، القاىرة، مكتبة سعد الدين، دمشق، ككذا مكت
 .1988ىػ/1408(1الدينية بالقاىرة، كطبعة دار ابن كثير، دمشق ط)

(، بدكف ذكر لتاريخ الطبع، دار 3. كجدم، محمد فريد، دائرة معارؼ القرف العشرين، ط)175
 المعرفة، بيركت: لبناف.

. الوجيو، عبد السبلـ عباس علي، مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن، 176
 الطبع) أكثر من جزء. )تحت
ـ( مؤسسة اإلماـ زيد. 1999ىػ/1420. الوجيو: أعبلـ المؤلفين الزيدية، الطبعة األكلى )177

 األردف: عماف.
ىػ( المجموعة الفاخرة، جزآف في 298-245. الهادم، "اإلماـ" يحيى بن الحسين،)178

ليمن الكبرل، مجلد كاحد يشتمل على عدة كتب كرسائل، مصور عن أصل مخطوط، مكتبة ا
 صنعاء: اليمن.

ـ(، مكتبة 1990ىػ/1410( عاـ )1. الهادم. األحكاـ في بياف الحبلؿ كالحراـ، طبعة)179
 اليمن الكبرل، صنعاء: اليمن.

ىػ(، منتخب كنز العماؿ، 975-885. الهندم، علي بن حساـ الدين بن عبد الملك،)180
 ي، بيركت: لبناف.ـ(، دار إحياء التراث العرب1990ىػ/1410( عاـ )1ط)
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ىػ(، مجمع الزكائد كمنبع الفوائد، 807. الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، ت)181
ـ(، 1986ىػ/1406بتحرير الحافظين: العراقي كابن صخر، بدكف ذكر لرقم الطبع، طبعة عاـ )

 مؤسسة المعارؼ، بيركت: لبناف.
ار عن زكائد البزار. الرسالة عاـ ىػ(: كشف األست807. الهيثمي نورالدين ت)182

 ىػ(.1404)
ىػ( طبعة عاـ 307. الهيثمي...: المقصد العلي من زكائد أبي يعلى الموصلي ت)183

 ىػ( تهامة، رسائل جامعية. العربية السعودية.1402)



. الهيثمي...: موارد الضمآف إلى زكائد ابن حباف ) على الصحيحين( الطبعة السلفية. 184
 ر.بالركضة بمص

ىػ( غاية األماني في أخبار القطر اليماني. 1099. يحيى بن الحسين بن القاسم ت)185
( 1تحقيق: د.سعيد عبدالفتاح عاشور، مراجعة د.محمد مصطفى زيادة. ط)

 ـ، دار الكاتب العربي. القاىرة: مصر.1968ىػ/1388
كف ذكر لتاريخ (، بد22. اليسوعي، األب لويس معلوؼ، المنجد في اللغة كاألعبلـ، ط)186

 الطبع، دار الشركؽ، بيركت: لبناف.
ىػ( كتاب: الثمرات 832. الفقيو يوسف، يوسف بن أحمد بن عثماف الزيدم الثبلئي، ت)187

اليانعة كاألحكاـ الواضحة القاطعة، تحقيق كدراسة "الجزء األكؿ فقط" د.محمد محفوظ 
ـ(، تحت 1986ىػ/1406عاـ )كلية أصوؿ الدين، –محمد، رسالة دكتوراه، جامعة األزىر 

 إشراؼ أ.د. محمد عبد المنعم القيعي.
ىػ(. الناسخ كالمنسوخ في كتاب اهلل تعالى. مجلة 117. قتادة بن دعامة السدكسي )ت188

 ـ(.1981( العدد الرابع لسنة )9الموارد المجلد )
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